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Від упорядників

Велика Вітчизняна війна займає особливе місце в історії України. Вона стала 
найсуворішим випробовуванням, яке будь-коли випадало на долю українців. Для 
подолян вона розпочалася 22 червня з оголошенням Указу Президії Верховної ради 
СРСР про запровадження воєнного стану та мобілізації військовозобов’язаних 
громадян. Після того, як стало відомо про напад гітлерівської Німеччини на 
СРСР, до районних та міських військових комісаріатів надходили сотні заяв з про-
ханням відправити добровольцями на фронт. Багато зусиль докладали державні 
органи для організації роботи в тилу з метою надання посильної допомоги Черво-
ній армії. 

1011 днів і ночей (з 29 червня 1941-го по 4 квітня 1944-го року) тривало воєнне 
лихоліття на території області (з 1954 р. – Хмельницька область, межі якої співпа-
ли з Кам’янець-Подільською областю). Лилася кров, плюндрувалися матеріальні 
та духовні надбання народу. В концтаборах, гетто, гестапівських катівнях майже 
250 тисяч осіб цивільного населення. 

З 1941 по 1944 роки в створених таборах для військоволонених, які діяли в 
нашому краї, від рук нацистів загинуло понад 255 тис.осіб, зокрема: в Славут-
ському таборі «Гросс-лазарет-301»–155 тис., Раківському – 65 тис., Кам’янець-
Подільському – понад 6 тис., Старокостянтинівському – 3 тис.

Відступаючи під натиском радянських військ, спеціальні зондеркоманди 
палили подільські села, а їх жителів розстрілювали. Така страшна доля спіткала 
Воробіївку Полонського району, де до війни мешкало півтори тисячі жителів, а 
врятувалося не більше ста осіб. Були спалені такі села: Кустівці, Буртин, Білецьке, 
Онацьківці Полонського, Караїна Теофіпольського, Клембівка і Підлісці Ізяслав-
ського, Лозова Волочиського районів. Всього нацистами за період окупації було 
повністю чи частково спалено 78 населених пунктів Хмельниччини.

Понад 117 тисяч подільських юнаків і дівчат гітлерівці насильно вивезли до 
рейху. Частина бранців загинула, підірвала здоров’я, залишилася на чужині. А ті, 
хто повернулися на Батьківщину, пройшли крізь терни уже сталінських політич-
них репресій, зазнали поразки у правах та інших принижень.

Окупанти завдали непоправної шкоди економіці краю. Загальна сума збитків 
господарствам краю склала понад 18 млрд. руб.

У боротьбу проти окупантів вступили понад 20 тисяч подолян. 
З перших днів окупації жорстоку боротьбу з ворогом вели молодіжні Проску-

рівське і Кам’янець-Подільське підпілля, Славутська, Летичівська, Дунаєвецька, 
Віньковецька, Чемеровецька, Михайлівська, Шепетівська та інші антифашист-
ські організації. Юний месник Шепетівщини Валя Котик за проявлені мужність 
і героїзм в боротьбі з фашистами удостоєний звання Героя Радянського Союзу. 
Партизани області провели 1272 бойові операції, пустили під укіс кілька десятків 
залізничних ешелонів, підірвали 216 залізничних мостів.

Не можна обминути ще однієї болючої теми в історії Другої світової та Великої 
Вітчизняної війни – ролі та місця Української Повстанської Армії, самі лише згадки 
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про яку ще донедавна були під суворою забороною. Загони УПА діяли у Кам’янці 
Подільському, в Ярмолинцях, Проскурові та в багатьох інших населених пунктах. 

Територію області від гітлерівських загарбників звільнено в ході Житомир-
сько-Бердичівської, Рівненсько-Луцької та Проскурівсько-Чернівецької насту-
пальних операцій. Чимало військових з’єднань удостоєні звання «Шепетівських», 
«Проскурівських», «Кам’янець-Подільських», «Старокостянтинівських».

Самовіддано бились з ворогом на фронтах війни подоляни. З 250 тис. осіб, яких 
покликала війна, 115 тисяч назавжди залишились на полях битв. В боях проти за-
гарбників 18 тисяч уродженців області відзначені державними нагородами. 

Перемога, яка здобувалася на фронтах, була неможливою без титанічних зу-
силь працівників тилу. Вся система народного господарства працювала лише на 
одне – на перемогу в жахливій боротьбі за життя. За сумлінний труд держава на-
городила 150 тисяч подолян медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років».

Наш громадянський і високий людський обов’язок – увічнити світлу пам’ять 
усіх полеглих, віддати данину належної поваги живим ветеранам, зберегти всі ме-
моріальні та воєнно-історичні реліквії. Реальним вкладом у цю героїко-патріотичну 
справу покликана стати наша книга «Подоляни в роки  Великої Вітчизняної війни 
(1941-1945 рр.)». При її підготовці використано документальні матеріали, оригі-
нали яких зберігаються у фондах Центрального державного архіву вищих органів 
влади України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, 
галузевого архіву Служби безпеки України та Державного архіву Хмельницької 
області. Важливе місце посідають матеріали української періодики – «Українсько-
го голосу», «Подолянина», «Урядових Дунаєвецьких вістей» та ін. 

У збірці вміщено світлини, надані Юрієм Кузьмаком, вихідцем з Хмельниччи-
ни, а нині громадянином Німеччини.

Переважна більшість документів публікується повністю, окремі з них подані 
у витягах чи скороченні. Документи і матеріали публікуються мовою оригіналу зі 
збереженням їх текстуальної автентичності, включно з особливостями скорочення 
слів, збереженням орфографії, пунктуації, статистичних даних та кількісних показ-
ників.

Видання складається із семи розділів. Документи в межах кожного розділу 
подаються у хронологічному порядку. Кожен із них має порядковий номер, дату 
створення та редакційний заголовок. Документи розміщенні за датою їх складання. 
В кінці кожного із них вказуються посади і прізвища працівників.

В легендах архівних документів подається: назва архіву, номер фонду опису, 
справи та аркуш; в легендах газетних матеріалів – назва і дата виходу газети, сто-
рінка, зазначається також спосіб відтворення документа (друкарський відбиток, 
машинопис, рукопис) та автентичність (оригінал, копія).

Збірник документів, матеріалів та світлин розрахований на наукових, архівних 
і музейних працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, вчите-
лів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, їх сім’ї, краєзнавців, а також учнів загаль-
ноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться історією однієї з найбільших трагедій ХХ ст. 
На наш погляд, викладена у виданні правда, про те страшне лихоліття стане уроком 
для нових поколінь українців на майбутнє.
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О.М. Завальнюк, Ю.В. Олійник 

Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни 
(1941-1945 р.р.)

Велика Вітчизняна війна стала однією із найжорстокіших та найкривавіших 
війн XX століття. Після себе вона залишила згарища руїн, зруйновані людські долі, 
страждання та пам’ять про ті трагічні роки. Вона страшним крилом смерті провела 
поділ в житті подолян між довоєнним життям та періодом окупації, роками випро-
бувань в страшному горнилі війни.

Бойові дії, що розпочалися на території України, внесли зміни у діяльність 
органів місцевої влади. З 22 червня, відповідно до указу Президії Верховної Ради 
СРСР, на території України вводилось воєнне становище. Воно передбачало де-
легування частини повноважень місцевої влади, що стосувалися оборони країни, 
забезпечення безпеки та громадського порядку військовій владі1. 22 червня на те-
риторії області розпочато мобілізацію військовозобов’язаних громадян. Так, у Ста-
рокостянтинівському районі, до військкомату в перший день мобілізації прибуло 
35% призовників, у м. Проскурові – 75%. Проводилися мітинги, на яких присутні 
заявляли , що вони готові вести війну проти зухвалого ворога. Громадяни, які за 
віком не підлягали мобілізації подавали на призовні пункти заяви, у яких, зокрема, 
писали: «Прошу прийняти мене в ряди РСЧА. Хочу йти на фронт добровільно для 
захисту своєї вільної Вітчизни від кровопивців трудового народу. Хочу бути до-
блесним захисником моєї любимої Вітчизни»2. 

Військове та цивільне керівництво забезпечило всі збірні пункти пропаган-
дистськими матеріалами, в установах, підприємствах організовано та прочитано 
лекції на тему: «Радянський патріотизм і любов до Батьківщини», «Як берегти 
військову таємницю», «Велика Вітчизняна війна і завдання радянського патріота», 
організовано випуск стінгазети «За Батьківщину»3. 

Для ліквідації ворожих парашутних десантів та диверсантів на території об-
ласті було створено 39 винищувальних батальйонів чисельністю від 100 до 300 осіб 
у кожному та 19 загонів народного ополчення. Активно створювалися групи спри-
яння винищувальним батальйонам. Так, лише в одному Старокостянтинівському 
районі виникло 30 таких груп, в яких нараховувалося понад 700 осіб. Всього на те-
риторії області у групах сприяння винищувальним батальйонам числилось понад 
25 тис. осіб4. Запроваджувалося цілодобове чергування на промислових об’єктах, 
державних установах. 

Трудове піднесення, викликане війною, спостерігалося на промислових під-
приємствах краю. Робітники, внаслідок призову до лав Червоної армії своїх колег, 
поєднували суміжні професії. Дружини мобілізованих чоловіків займали їх робочі 
місця. Всього, за даними Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У, на промислові 
підприємства області прийшло 776 жінок, 425 освоїли фах трактористів і комбай-
нерів, на курсах із вивчення сільськогосподарської техніки навчалося ще 588 жінок. 
Думки трудівниць-подолян, для яких тил став передовою, обнародувала харківська 
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комсомолка Жукова: «Хай знають вороги, що радянські жінки, коли треба буде, 
зуміють сісти не тільки на комбайн чи трактор, але і танк або літак і будуть бити 
фашистських собак на землі і в небі»5. 

Населення області активно залучалося до військово-інженерних робіт. Так, на 
будівництві оборонної лінії, що простяглася від смт. Ямпіль до с.Оринин, цілодобо-
во працювало понад 12 тис. осіб6. 

Евакуація, що розпочалася з території України, мала ряд особливостей. До ві-
йни радянське керівництво не приділяло належної уваги розробці політики ева-
куації матеріальних ресурсів та населення. Евакуаційні плани на випадок війни, 
датовані 1928 та 1930 роками, Київ та Лівобережна Україна значилися глибоким 
тилом. У перші дні війни пріоритетом евакуації стали не люди, а матеріальні ресур-
си і техніка. Евакуація, за винятком окремих МТС і колгоспів із технікою, в селі не 
проводилася. «Маленьким залізним потоком» назвали сучасники евакуаційну ко-
лону колгоспу ім. Кірова с.Бахматівці Проскурівського району. Колгоспники, ви-
являючи героїзм, вивели ВРХ до с.Новолипівка Радянського району Саратовської 
області. Всього з Вінницької, Житомирської та Кам’янець-Подільської областей у 
перші дні війни було перегнано понад 1158 голів худоби7. 

Селянство не виявляло особливого бажання утікати, кидаючи напризволяще 
нажите важкою працею майно та господарство, і опинилося в зоні воєнного ста-
ну (до неї увійшла територія УРСР), де одночасно працювали дві гілки влади – 
цивільна та воєнна. Останній, відповідно до діючих законів та постанов уряду, 
належало право залучати громадян до виконання будь-якого виду оборонних ро-
біт, до трудової та гужової повинності, встановлення для громадян квартирного 
зобов’язання, конфісковувати транспорті засоби та іншого необхідного для оборо-
ни майна, регулювати роботу цивільних органів влади, громадських та культурних 
організацій, торговельних закладів, обмежувати рух на певних територіях та ор-
ганізовувати виселення соціально-небезпечних елементів. Компетенція військової 
влади поширювалася також і на правоохоронні та судові органи влади завдяки при-
йнятому 22 червня 1941 року Указу Президії СРСР «Про затвердження положення 
про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах 
воєнних дій»8. 

До компетенції військових трибуналів переходили справи про державні злочи-
ни та злочини проти соціалістичної власності, злочини торгівлі зброєю, ухилення 
від мобілізації тощо. За невиконання розпоряджень воєнних властей порушників 
притягали до адміністративної відповідальності через тюремне ув’язнення термі-
ном до 6 місяців та накладання штрафу у розмірі 2 тис. руб.9 

Цивільні органи влади зобов’язані були сприяти роботі воєнних властей. Ра-
зом з тим, згідно з постановою Раднаркому СРСР «Про розширення прав народних 
комісарів СРСР в умовах воєнного часу», до кола службових обов’язків органів 
місцевої влади та органів місцевого самоврядування додавалися ряд специфічних 
функцій: виконання мобілізаційних планів, організація протиповітряної оборони, 
залучення місцевого населення до оборонних робіт, облаштування госпіталів, ева-
куація підприємств та працівників установ.

Одночасно з евакуацією на керівників місцевої влади покладалося завдання 
виділення відповідальних осіб для знищення майна та об’єктів, які не підлягали 
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евакуації10. Вперше влада проти власного народу збиралася використати тактику 
«спаленої землі», продиктовану декретом Раднаркому СРСР і ЦКВКП(б), щоб 
ворог, який захопить її території, отримав у користування руїни та згарища про-
мислових об’єктів і сільськогосподарських угідь.

Особливу увагу уряд зосередив на діяльності обкомів, міськкомів, райкомів. 
В перші дні війни особовий склад партійних органів, у прифронтових районах, 
виконуючи розпорядження партії, переходив всією партійною організацією в чер-
воноармійські підрозділи. За статистичними даними добровільно по загальній мо-
білізації в перші шість місяців війни у Червону армію влилося більше, ніж 100 тис. 
комуністів–третя частина складу територіальних партійних організацій.

З початком війни бійці і командири Червоної армії героїчно чинили опір ні-
мецько-фашистським загарбникам на всіх фронтах, але ворог швидко просувався 
на схід. На Південно-Західному фронті радянські війська вели запеклі оборонні 
бої в прикордонних районах, відбивали безперервні атаки, намагалися втримати 
кожен населений пункт.

Для стабілізації обстановки командування фронту 27 червня дало наказ 8-му 
механізованому корпусу перейти в контрнаступ у напрямі Верби–Дубно і при 
взаємодії з 9-м і 19-м механізованим корпусами розгромити у зазначеному районі 
противника, але контрнаступ не вдався. 30 червня 1941 р. Ставка Головного коман-
дування, оцінивши обстановку, прийняла рішення відвести війська Південно-За-
хідного і правого крила Південного фронтів на рубіж Білокоровичі–Новоград-Во-
линський–Шепетівка–Проскурів–Кам’янець-Подільський.

З 1 по 9 липня гітлерівським військам вдалося здолати опір радянських військ 
у Шепетівському, Ізяславському, Старокостянтинівському, Проскурівському УРах 
першої смуги та Новоград-Волинському – другої смуги. До 9 липня підрозділи 
Південно-Західного фронту відступили на рубіж: Коростенського, Остропільсько-
го, Летичівського, Кам’янець-Подільського укріпрайонів. Утім, 9-10 липня воро-
жим військам вдалося прорвати оборону радянських військ у районі м.Новоград-
Волинського. Це спричинило швидкий відступ Червоної армії на схід. 

Першим населеним пунктом Кам’янець-Подільської області, окупованим гіт-
лерівцями 29 червня, стало село Білотин Плужнянського району. Натиск ворога з 
кожним днем посилювався. Гітлерівці 3 липня захопили Берездів, 4 липня–Шепе-
тівку, 8 липня – Проскурів, 11 липня – Кам’янець-Подільський, 17 липня – Летичів. 
Останні села області – Сахни та Погоріле Летичівського району – були окуповані 
18 липня 1941 р. 

17 липня 1941 р. на окупованих східних територіях А. Гітлер утворює Мініс-
терство окупованих східних областей, яке очолив А. Розенберг (з 20 квітня 1941 р. 
був уповноваженим фюрера у східноєвропейському регіоні). 20 серпня з частини 
захоплених українських територій створюється рейхскомісаріат «Україна»11.

Територія Кам’янець-Подільської області увійшла до складу створеної гере-
неральної округи «Волинь-Поділля» з центром у Брест-Литовську, а пізніше у м. 
Рівне. На території області було створено 9 нових адміністративних одиниць – ге-
бітів: Антонінський, Дунаєвецький, Заславський, Кам’янець-Подільський, Лети-
чівський, Проскурівський, Старокостянтинівський, Шепетівський та Ярмолинець-
кий12. 
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В адміністрації гебітскомісаріатів працювали переважно німецькі чиновники. 
Представники місцевого населення займали низові посади (секретарів, перекла-
дачів, прибиральниць). Крім німецької цивільної влади, на території окупованої 
області діяли органи місцевого управління: обласні, районні, міські, волосні та 
сільські управи. Їх керівниками гітлерівці призначали українців. Утім, у середніх і 
великих містах владу представляли особи німецької національності. Їм відводила-
ся лише допоміжна роль для виконання завдань окупаційного режиму.

Для контролю за населенням гітлерівці у містах та селах генеральної окурги 
ввели комендантські години. Вона розпочиналася з 9 год. вечора та закінчувалася 
о 5 год. ранку. За порушення комендантської години на порушників чекав штраф у 
розмірі 10 тис. крб або тюремне ув’язнення терміном на 6 тижнів13. 

Окупаційна влада не відмінила узаконену радянською владою реєстрацію меш-
канців населених пунктів. Вона запровадила ще ряд додаткових заходів: обов’язкову 
реєстрацію виїзду та в’їзду громадян упродовж 24 годин. У сільській місцевості рух 
населення контролювали старости, а в містах – керівники міських громад. За не-
дотримання умов реєстрації на порушників накладався адміністартивний штраф 
у розмірі 10 тис. крб. або загрожувало тюремне ув’язнення терміном до 6 тижнів14. 

Під карою смерті нацисти заборонили населенню переховувати військовополо-
нених, євреїв, зброю, вибухівку та набої.

Розпочавши збройну агресію, нацисти одразу ж заходилися реалізовувати 
свою програму, поставили перед армією і окупаційною адміністрацією завдання 
винищення мирних громадян. З перших днів окупації вони порушували статті 22, 
23, 43, 45, 46 та 47 Додатка до Гаазької міжнародної конвенції 1907 р. «Про закони 
та звичаї війни», підписаної і ратифікованої свого часу Німеччиною.

Армія, вся система окупаційної адміністрації насаджували, заохочували насил-
ля, сваволю, масовий та кривавий терор. Окупанти не тільки мали «право», а й були 
зобов’язані виявляти жорстокість. У «Пам’ятці німецького солдата»зазначалося: 
«У тебе немає серця і нервів, на війні вони не потрібні. Знищуй в собі жаль і співчут-
тя, вбивай кожного росіянина, не зупиняйся, якщо перед тобою старий або жінка, 
дівчина чи хлопчик. Убиваючи, тим самим рятуєш себе від загибелі, забезпечивши 
майбутнє своїй сім’ї і прославившись у віках»15. 

Непримеренним ворогом нацистської ідеології були носії радянської ідеологіч-
ної системи. Вони, на думку А. Гітлера, становили величезну небезпеку для майбут-
нього, тому підлягали негайному знищенню. Думка нацистського вождя знайшла 
втілення у «Директиві про поведінку з політичними комісарами». Вона була допо-
внена інструкцією головнокомандувача сухопутних військ фон Браухіча. Директи-
ва та інструкція передбачали ліквідацію як військових, так і цивільних партійних 
функціонерів та активістів. Для знищення небажаного елементу айнзатцгрупи 
отримали заздалегідь складені «Списки для виявлення місцеперебування», «Осо-
бливу розшукову книгу СРСР», «Німецьку розшукову книгу». Радянський партій-
ний актив, що вцілів після страт, підлягав обов’язковій реєстрації в комендатурах. 
Всього за час окупації України нацистські карателі знищили близько 50 тис. членів 
комуністичної партії16. 

В перші дні війни у гестапівській катівні загинув другий секретар Дунаєвець-
кого райкому КП(б)У Я.Глевич; у смт. Смотрич – голова колгоспу та бригадир; 
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у с. Полянь мішенню нацисти обрали голову сільської ради, двох комуністів та їх 
родичів; у Шепетівському лісі гітлерівці розстріляли 350 осіб радянського та пар-
тійного активу17. 

Смертний вирок гітлерівці винесли хворим на небезпечні хвороби, особам по-
хилого віку та інвалідам. 14 квітня 1943 р. вони спільно з представниками місцевої 
поліції влаштували криваву розправу над інвалідами громадянської війни, що пе-
ребували у Кривчицькому будинку-інтернаті. Вантажними машинами вони при-
везли 76 приречених до смерті людей в урочище Солонинчик, що під Дунаївцями, 
та розстріляли18. 

Серед незліченних моторошних злочинів нацистів на окупованій території 
України була кампанія із винищення єврейського населення. Взявши на озброєн-
ня теорію «чистоти нації», вони оголосили хрестовий похід націям та народам, що 
проживали у світі. Розроблена політична доктрина «недолюдей» відзеркалилася у 
директиві верховного головнокомандування вермахту від 12.09.1941 р., у якій сол-
датам та офіцерам наказувалося у боротьбі проти комуністичної ідеології нещадно 
та енергійно діяти проти євреїв, котрі є «головними носіями більшовизму» 19. 

Антиєврейські заходи застосовувалися нацистами одразу після захоплення 
населених пунктів. Єврейське населення, як вороже рейху, спеціальними нака-
зами відокремлювалось від решти населення у резервуації– гетто. На території 
Кам’янець-Подільської області вони були створені у всіх районних центрах облас-
ті та в низці сіл: смт. Ляхівці (квітень-червень 1942 р.), м. Дунаївці (весна-осінь 
1942 р.), м. Ізяслав 1941-1942 рр.), с. Плужне (осінь 1941-1942 рр.), м. Кам’янець-
Подільський (1941-1943 рр., с. Оринин (літо 1941-літо 1942 рр.). У містах вони 
створювалися у місцях компактного проживання євреїв. Під гетто пристосову-
вались ферми, конюшні та інші непридатні для проживання будівлі. Зовні гетто 
обгороджувалося декількома рядами колючого дроту та охоронялося місцевою 
поліцією. Тут нацисти створили нестерпні умови проживання: неймовірна скупче-
ність, відсутність медичного обслуговування, антисанітарія та голод призводили до 
спалаху епідемій. Кожен день в гетто від голоду та хвороб вмирало багато людей. 
Особливо важким було життя дітей.

Знищення нацистами на окупованій території області єврейського населення 
проходило у три етапи. Перший охоплює хронологічні рамки з 22 червня 1941-го 
по січень 1942 рр. Другий тривав з лютого 1942 р. і по осінь 1943 р. Третій охопив  
осінь 1943 – зиму 1944 рр.20

Жахливі події відбувалися у серпні-вересні 1941 р. в Дунаєвецькому районі. 31 
серпня в Миньківцях гітлерівці розстріляли 1840 євреїв, 1 вересня під Сокільцем – 
1224 , у Смотричі – 1441, в Балині – 264, у Шатаві та Макові – 1218, на залізничній 
станції Дунаївці – 117 осіб (26 сімей) єврейського населення. У грудні 1941 року за 
відмову вантажити зерно в Дунаївцях на телефонних стовпах німці повісили 20 єв-
реїв-юнаків, а потім ще 200 євреїв. Мучинецькою смертю загинуло 2,3 тис. євреїв з 
навколишніх сіл, що прилягали до Дем’янковець, їх замурували у Дем’янковецькій 
фосфоритній шахті 21. 

Конвеєром смерті для євреїв стало гетто у м.Кам’янець-Подільському. Розстрі-
ли у ньому розпочалися наприкінці серпня 1941 р. і тривали аж до березня 1944 р. 
Поряд з місцевими євреями, у ньому загинули єврейські родини з Польщі, Угор-
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щини, Чехо-Словачини. За даними акту Надзвичайної комісії із розслідування зло-
чинів, вчинених гітлерівськими загарбниками в Кам’янці-Подільському, кількість 
розстріляних іноземних євреїв складає 18 тис.осіб. Всього на території міста на-
цистами було страчено понад 79 тис. євреїв та місцевого населення 22. 

Особливо лютували нацисти при відступі з української землі. 24 лютого 1944 р. 
нацисти спалили с. Клембівку (Ізяславського району). В ході каральної операції 
було знищено 600 дворів та розстріляно кілька десятків жителів23. 

20 квітня того ж року гітлерівці перед відступом вчинили криваву розправу над 
жителями с. Підлісці24. Події розгорталися так: каральний загін поліції та гестапів-
ці, оточивши село відібрали працездатне населення і погнали його на залізничну 
станцію, а хворих та немічних при обході дворів розстрілювали. При наближенні 
червоноармійських підрозділів до станції Чотирбоки (Шепетівського району), на-
цисти вчинили над зігнаним населенням криваву розправу. Два ешелони з людьми 
було пущено під укіс, а два облили бензином та підпалили. В селі Сьомаки Старо-
костянтинівського району окупанти розстріляли 184 особи. На території Ізяслав-
ського району гітлерівці під час відступу спалили 12 сіл25.

Солдати та офіцери Червоної армії розглядалися нацистами як частина радян-
ської ідеологічної машини і підлягали знищенню, їх вважали партизанами (на них 
не поширювалися статті Женевської конвенції 1929 р., під якою поставила підпис 
і Німеччина, як одна з держав-учасниць конвенції). Норми конвенції забороняли 
використовувати військовополонених на роботах та страчувати. Утім, саме в ство-
рених гітлерівцями таборах відбувалися дикі вчинки та найжахливіші злочини. 
Для утримування полонених були створені різні види таборів: дулаги (пересиль-
ні), шталаги (для рядового та сержантського складу) та офлаги (для утримування 
офіцерів). З вересня 1941р. шталаги та офлаги отримали назви «М–Stamm-Lager» 
«M–Offizierlager»26. 

На території Кам’янець – Подільської області табори для військовополонених 
діяли у Дунаївцях, Деражні, Кам’янці-Подільському, Проскурові, Летичеві, Старо-
костянтинові, Славуті, Шепетівці (два) та Ярмолинцях. У них нацисти одночасно 
утримували різну кількість військовополонених: Славутському таборі «Гросс-
лазарет» – від 15 до 18 тис. осіб, Кам’янець-Подільському– 4 тис., Старокостянти-
нівському–понад 2,5 тис.осіб27. 

В таборах були жахливі побутові та антисанітарні умови. З метою збільшення 
смертності серед бранців окупанти вдалися до експериментів з продуктами. Осно-
вними харчами полонених стала, так звана, «баланда» та ерзац-хліб, які в таборах 
готували з різних сурогатних домішок. У Старокостянтинівському таборі поло-
нених годували «баландою», яку варили із проса, буряків та гнилої капусти. До 
складу «баланди», якою харчувалися в «Гросс-лазареті», входили: лузга з гречки 
та проса, неочищена та напівгнила картопля, уламки скла, земля та кістки з тварин, 
що поздихали28. 

Полонені їли ерзац-хліб, що випікався із борошна, яке привозилося з Німеччи-
ни. Воно складалося із полови і мізерних домішок крохмалю – 1,7%. Харчування 
таким «хлібом» спричиняло розвиток у полонених важких кишково-шлункових 
захворювань. Добовий раціон військовополонених, наприклад, «Гросс-лазарету» 
складався з 250 гр ерзац-хліба та двох літрів «баланди». «Їжу» для полонених го-
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тували у мізерній кількості, а тому, аби її отримати, між ними точилася запекла 
боротьба. Обіди та вечері закінчувалися тяжкими тілесними травмами та смертю29. 

Керівництво та охорона таборів підбиралася переважно з осіб із садистськими 
нахилами. Для охоронних команд таборів було розроблено відповідну інструкцію, 
яка закликала до насилля та нелюдського ставлення до полонених. З метою при-
душення найменших ознак опору їм дозволили застосовувати найжорсткіші міри 
покарання. Так, для розправи над полоненими Шепетівського табору охорона ви-
користовувала спеціально видресуваних собак. У Славуті охорона розстрілювала 
полонених тільки за те, що вони спробували отримувати другу порцію «баланди», 
підібрати картоплю та знайти недоїдки на смітнику30. 

Одним із видів знущань над полоненими стало їх ув’язнення в карцерах у хо-
лодних приміщеннях, з цементною підлогою, вікна та двері в яких були замінені 
металевими ґратами. Ув’язнені в таких місцях, позбавлялися їжі та води на весь 
період утримування. Ніхто із військовополонених живим із карцера не виходив.

Поранених і хворих військовополонених, незважаючи на найвищий ступінь 
виснаження та кволість, гітлерівці примушували займатися працею. Фізичні на-
вантаження розраховувались таким чином, щоб полонені досить швидко обезси-
лювалися. В’язні виконували найважчі та найбрудніші роботи. На них перевозили 
вантажі, змушували вивозити трупи. Полонені працювали на впорядкуванні тери-
торії таборів: вимощували тротуари, споруджували бараки. Військовополонених 
Славутського та Старокостянтинівського таборів використовували на роботах за 
їх межами. Шлях на роботу та з роботи встелювався трупами. Тих військовополо-
нених, хто падав, конвоїри вбивали на місці31. 

Табори стали ідеальним місцем для проведення експериментів нацистськими 
лікарями. У «Гросс-лазареті» військовополонені стали піддослідним матеріалом, 
над яким проводили експерименти із «парахолерою» (так, за свідченнями ко-
лишніх військовополонених, називали спалахи хвороби німецькі лікарі). 60-80% 
заражених помирали. Трупи померлих від цієї хвороби німецькі лікарі розтинали 
власноруч з метою вивчення перебігу хвороби. Внаслідок голодування, поранень, 
важких антисанітарних умов життя, у таборах спостерігалася велика смертність 
військовополонених. У «Гросс-лазареті» щоденно помирало 300-400 осіб32. «Цілу 
добу військовополонені, запряжені в підводи, вивозили трупи до заздалегідь при-
готовлених ям, і все ж не встигали. Тоді для прискорення «транспортування» трупи 
викидались просто з вікон і складались штабелями»33. 

З 1941 по 1944 рр. у створених на території області таборах від рук нацистів за-
гинуло понад 255 тис. військовополонених, зокрема в Славутському таборі «Гросс-
лазарет-301»– 150 тис., Проскурівському (Раківському) – 65 тис., Шепетівському – 20 
тис., Кам’янець-Подільському – понад 6 тис., Старокостянтинівському – понад 3 тис.34

Всеохоплююче і нічим не приховане пограбування відбувалося скрізь, де сту-
пала нога гітлерівців. Вивозу до Німеччини підлягало промислове устаткування та 
сировина, лом кольорових металів, золоті речі громадян. Щоб одягнути особовий 
склад вермахту, нацисти виявляли інтерес до теплих речей. В інструкції, опублі-
кованій з цього приводу, зазначалось: «Необхідно через примусове оподаткування 
населення захоплених областей будь-якими способами добувати одяг. Насамперед 
треба забирати вовняні і шкіряні рукавички, пальта, жилети і шарфи» 35. 
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Пограбування в усіх його видах розв’язувало стратегічні завдання: перетвори-
ти захоплені території в аграрний придаток рейху та звільнення від конкуренції 
гігантського ринку. Особливе місце відводилося сільському господарству. Про важ-
ливість для окупантів сільського господарства засвідчує той факт, що для управ-
ління ним в Україну направили понад 14 тис. «ланд-фюрерів»36. 

З 1942 р. для посилення контролю за ним окупанти створили ще одну структу-
ру – «опорні пункти», що об’єднували 3–4 села або 6–8 громадських господарств. 
Їх керівниками призначалися німецькі офіцери з господарських команд. Крім того, 
до складу управління опорного пункту входили також агроном, бухгалтер і техніч-
ний працівник37. 

Українське село за роки окупації зазнало значного економічного пограбування. 
Продукцію селяни здавали окупантам за мізерними закупівельними цінами, рівень 
яких в десятки разів був меншим від їх ринкової вартості. Так, закупівельна ціна 
десятка яєць у деяких гебітах генеральної округи в 1942 р. складала 2,80 коп., за 1 кг 
картоплі окупаційна влада платила 35 коп., за 1 кг капусти, помідор та огірків – по 
25 коп., за 1кг яловичини – 3 крб. 10 коп., 1кг свинини – 5 крб.38 

Для своєчасного та повного виконання селянами сільськогосподарських поста-
вок, гебітскомісари в генеральній окрузі «Волинь–Поділля» заборонили продавати 
на ринках худобу, свиней, коней, овець, домашню птицю усіх видів, збіжжя та виро-
би з нього, м’ясо і м’ясопродукти. В Проскурівському гебіті табу поширювалось і на 
молоко та молочну продукцію, яйця, фрукти, городину, картоплю, олію. За невико-
нання розпорядження накладалися штрафи та проводилася конфіскація худоби39. 

За роки окупації гітлерівці конфіскували у населення області понад 176 тис. 
голів великої рогатої худоби, 199 тис. коней, 235 тис. свиней, 158 тис. овець і кіз, 687 
тис. різної птиці, 102 тис. бджолосімей, 143 тис. т зерна і борошна. Також було зни-
щено 830 тис. га посівів зернових культур, 31 тис. га картоплі, 76 тис. га цукрового 
буряка, 254 тис. га посівів інших сільськогосподарських культур. Колективним гос-
подарствам завдано збитків на суму понад 14 млрд. руб.40

З перших днів окупації гітлерівці запровадили для населення, так звану, «тру-
дову повинність». Її відбували громадяни віком від 18 до 60 років. За рахунок дар-
мової місцевої робочої сили виконувались підземні, висотні роботи, споруджува-
лись та ремонтувалися залізниці, дороги, канали тощо. «За ці види робіт, – писав 
у розпорядженні керівник генеральної округи, – платні не буде, вони вважаються 
обов’язковими для кожного громадянина. Німецька цивільна влада чекає від кож-
ного мешканця самої палкої роботи при будівлі генеральної округи»41. За ухиляння 
від трудового обов’язку порушники каралися ув’язненням у трудових таборах тер-
міном на 2 тижні42.

Окупанти здійснювали злочинну депортацію громадян України для підневіль-
ної, по суті рабської, праці в Німеччині. Вивозячи мільйони людей із загарбаної 
України, гітлерівці прагнули, по-перше, вивільнити в промисловості і сільському 
господарстві Німеччини ресурси для армії; по-друге, ліквідувати дефіцит робочої 
сили у дедалі зростаючому військовому виробництві (планувалось на місце кож-
них двох німецьких робітників доставити трьох «остарбайтерів»); по-третє, піді-
рвати сили українського народу, максимально «прорідити» захоплені області; по-
четверте, послабити опір в окупованих районах43. 
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Організацію масового вивезення населення України було покладено на «Імпер-
ське бюро з використання робочої сили» під керівництвом Ф. Заукеля. На місцях 
діяли так звані «уповноважені» (комісари), які у своїй діяльності спиралися на 
роботу бірж праці, що визначали «контингент». 

Виконання цього завдання здійснювалось у тісній «співпраці» німецької ци-
вільної і військової адміністрації, місцевих органів управління (міських, район-
них, сільських управ), каральних органів (особливо підрозділів охоронної поліції, 
жандармерії, команд СС та СД, місцевої поліції), охоронних дивізій і військового 
командування та підрозділів вермахту44. 

При цьому рейхсфюрер СС Г. Гіммлер вимагав від своїх підлеглих застосуван-
ня найжорстокіших заходів для досягнення мети. В одному з його наказів зазнача-
лося таке: «Діяльність міністерства праці… повинна бути підтримана найбільшою 
мірою… Під час обшуку сіл, особливо в тих випадках, коли виникне необхідність 
спалити ціле село, місцеве населення повинно бути примусово передане в розпо-
рядження уповноваженого»45.

Генеральний комісар округи Е. Шене щодо набору робочої сили в 1943 р. роз-
порядився: «Найважливішим завданням, через яке повинна на час відійти на за-
дній план адміністративна праця, є набір робітників. Фюрер наказав доставити з 
України понад мільйон робітників. З цієї кількості на захід припадає 200 тис., на 
схід – 800 тис. Жодних відмовок не може бути: 12-річний хлопець, як резерв, може 
вести підводу. Одна тисяча українців звільняє для армії 100 німецьких солдатів. 
Депортація людей мусить бути виконана!»46

З метою залучення на каторгу якнайбільшої кількості населення, гітлерівці 
відродили облави. Так, 22 квітня 1942 р. поліція оточила в Меджибожі декілька 
житлових кварталів і всі, хто, потрапив до їх рук, ставали невільниками рейху. Су-
часник тих подій К. Кошарський записав: «Ситуація стає все більш небезпечною. 
Фашисти ловлять всіх, кого зустрічають на вулицях в робітничі табори. Йдеш по 
вулиці як бродяча собака: невпевненим та швидким кроком, ховаючи очі і думаєш, 
що тебе ось-ось спіймають і заберуть у табір»47.

Гебітскомісар Кам’янець-Подільської округи у зверненні зазначав: «Хто ухиля-
ється від дворічної трудової повинності в Німеччині, розглядатиметься як парти-
зан і буде відповідно покараний» 48. 

Чимала кількість жителів сіл області направлялася до Німеччини через місцеві 
біржі праці. Жителька м Городок М.Ф. Бобрик згадує: «Нам п’ятьом особам на-
казали їхати на біржу праці, хто не хоче їхати до Німеччини. Коли ми прийшли, то 
назустріч до нас вийшло 20 німців та поліцаїв. Тоді ми зрозуміли, що ми їдемо до 
Німеччини без хліба та їжі»49. 

Щоб уникнути насильного вивезення до Німеччини, населення стимулювало 
небезпечні хвороби, зокрема йшло на ризик самозараження тифом, віспою та ін-
шими захворюваннями. Загалом за роки окупації гітлерівці вивезли з Кам’янець-
Подільської області 117 тис. бранців50.

Обіцяний гітлерівською пропагандою «рай» у рейху перетворився для робіт-
ників на пекло. Лише дехто з них мав пристойні умови праці та проживання. Біль-
шість сповна відчула «німецьку гостинність». З вагонів вони потрапляли у табори, 
проживали в бараках, огороджених колючим дротом, і під охороною наглядачів. 
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Людей, як рабів, продавали та купували. Робочий день тривав по 12-14 годин, за 
будь-які порушення на них накладалися штрафи, садили у карцер51. 

За найменшу провину господарі викликали поліцію. Так, за самовільне відвід-
ування лікаря остарбайтерку з Городоччини Г. Ровнінську оштафували на суму 25 
марок, а її земляк К. за хвилинний відпочинок був побитий до смерті викликаною 
господарем поліцією. Після закінчення роботи невільників під конвоєм вели у табір 
та закривали. За непосильну 16 -годинну роботу на фабриці Г. Дзузяк отримувала 1кг 
хліба на тиждень та щодня на обід 1л супу. Остарбайтерка Л. Миронова, працюючи 
на осушенні озер, отримувала хліб з домішками тирси, баланду, буряк та моркву52.

До типового харчового раціону невільників входили: 150-200 г хліба на добу, 
баланда з моркви і буряка та раз на місяць ячмінний суп. Робочий день бранців 
розпочинався о 6 год. ранку, а закінчувався пізно ввечері. В. Горбачова на сільсько-
господарських роботах працювала з четвертої години ранку до одинадцятої години 
вечора53. За підрахунками дослідників, невільники впродовж війни відпрацювали 
для рейху 45 млн місяців або майже 4 млн років, у тому числі 1,875 млн років у 
промисловості54. 

В економічному пограбуванні багатств України брали участь як німецькі во-
єнні концерни, так і державно-монополістичні об’єднання. В плани дій входило 
зберегти лише добувну промисловість, підприємства з виробництва дрібного сіль-
ськогосподарського реманенту та сировини. Намічалося провести деіндустріалі-
зацію великих промислових центрів шляхом демонтажу устаткування, вивезення 
його до Німеччини чи знищення. На теренах області працювали різні фірми. Так, 
у м. Кам’янці-Подільському місцевою промисловістю опікувалася фірма «August 
Evers», у Дунаївцях завод «Змичка» належав німцю Лейбаху. У генеральній окрузі 
були представлені також промислові гіганти такі, як «Герман Герніг», «Юнкерс», 
«Бош», «І.Г. Фарбеніндустрі» та інші55.

До березня 1944 р. німецький капітал через «Східні товариства» та різного роду 
фірми вилучив із окупованої території СРСР товарів на суму майже 3 млрд. рей-
хсмарок56.

Економічний визиск на окупованій території України передбачав також по-
грабування місцевих жителів. Для узаконення мародерських дій вермахту, 17 лип-
ня 1941 року командування Вермахту видало спеціальний наказ про виховання в 
офіцерського та рядового складу почуття особистої матеріальної зацікавленості у 
війні. Цим наказом військам було дозволено брати силою, грабувати у цивільного 
населення все, що їм приглянеться. Пограбування цивільного населення окупа-
ційною владою та Вермахтом в роки окупації набуло систематичного характеру і 
тривало аж до визволення території від ворога.

Впевнені у безкарності мародерства, гітлерівці в серпні 1941 року пограбували 
мешканців населених пунктів Орининського, Чемеровецького, Миньковецького, Ду-
наєвецького та Новоушицького районів Кам’янець-Подільської області. «Фашисти 
забрали у населення не тільки продовольство, худобу, овочі, одяг, й настінні та ручні 
годинники, велосипеди…»,– повідомило Радінформбюро 20 серпня 1941року57.

До пограбування небагатих статків населення влада долучала також місцевих 
фольксдойче. Так, 16 грудня 1943 року солдати вермахту та фольксдойче вчинили 
черговий економічний злочин над жителями села Серединці, що на Шепетівщині. 
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«…Солдати та їхні прислужники– фольксдойче, коли люди повиходили з хат, роз-
брелися малими групами по хатах, вибиваючи у них замкнені двері та вікна. При 
обшуку ними були забрані різні цінні речі»58. 

Відсутність виробництва товарів повсякденного вжитку та зведення до мінімуму 
виробництва продовольчих товарів призвело до появи «чорного ринку», який залу-
чив до тіньових операцій не тільки місцеве населення, а й німців. На базарах ціна 
пуда борошна складала 800 крб., тоді як місячна зарплата кваліфікованого працівни-
ка ледве сягала 500-600 крб. За пару поношених черевиків населення рейхскомісарі-
ату платило 800 крб., тоді, як до війни нові черевики коштували 200 крб59.

На офіційному рівні цивільна влада встановила такі ціни на продукти харчу-
вання: 1кг м’яса (телятина) – 3-3,5 крб., 1кг масла – 18-30 крб., 1л молока– 80 коп., 
курка – 10-13 крб., качка – 12-15 крб., гуска 20-30 крб.60

Україна стала центром незаконного збуту товарів та збагачення для Німеч-
чини. Працівники Східних товариств, солдати та офіцери Вермахту, працівники 
цивільних адміністрацій на товарообміні з місцевим населенням наживали чималі 
капітали. «...Тут прості люди заробляють тисячі. Гроші лежать на дорозі, – писав 
кореспондент з Рівного у Німеччину.– Французьке золото і прикраси з нього про-
даються з 1000% прибутку, а за пачку махорки можна купити «6 метрів» марок, 
старий костюм за 600 марок» 61.

Німців, які служили у господарських підрозділах і органах цивільного управ-
ління, самі окупанти з сарказмом називали «східними гієнами». Загальний же ви-
сновок, за визначенням в одному з листів, Україна – це рай для спекулянтів, а те, 
чим займаються представники німецької адміністрації, є «східним сказом».

Для зміцнення й збагачення рейху використовувались податки. За директивою 
Розенберга, з населення брали податок на потреби німецького житлового будівни-
цтва, на доброчинні справи, податок зі спадщини, дарчий податок, податок з печаток, 
на транспортні засоби, худобу (додатково до встановлених поставок сільськогоспо-
дарських продуктів), податок з розваг, податки на домашніх тварин, кіно, різні про-
мисли тощо. Податок з господарства складав 400 крб. на рік, подушний податок – 
100, податок з корови – 150, податок з собак – 225, податок «за звільнення» – 50 крб.62

Загалом у 1942 р. на кожний селянський двір податки всіх видів складали 
2 315 крб. У наступному році сума податків зросла до 3 200 крб на двір63.

У стратегічних планах підкорення та колонізації окупованої території України, 
гітлерівці значну увагу приділяли механізмам духовного пригнічення населення. 
Вони мали на меті позбавити український народ можливості отримати елементар-
ну освіту, користуватися благами освіти, науки та культури. 

Для рабів третього рейху був визначений поріг освіти – чотири класи. Та й 
таку освіту гауляйтер Е. Кох вважав «надто високою для українців, оскільки рі-
вень їхніх знань необхідно знижувати». Розвиваючи думку далі, Е. Кох, вважав, що 
«… відкриття навчальних закладів було зовсім недоцільним, бо тубільцеві-хліборо-
бу і тубільцеві-робітнику освіта лише зашкодить»64.

У школах, що працювали, наповнюваність класів сягала 2–3 учні. Своїми вра-
женнями про відвідування учнями шкіл на сторінках газети «Український голос» 
поділився її штатний кореспондент: «Заходжу до школи у селі Голосків [Кам’янець-
Подільського району. – Авт.]. У кінці коридору бачу напис «Восьмий клас». Захо-
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джу до нього і дивно – в класі жодного учня. Виявляється, що налякані платнею за 
навчання учні не йдуть вчитися»65. 

Зменшилася, порівняно з довоєнним періодом, кількість шкіл. Так, до війни у 
Волочиському районі працювало 8 середніх, 21 неповно-середня та 23 початкових 
шкіл, де навчалося 14040 учнів. Через рік у районі залишилося лише 48 початкових 
шкіл. У 1943 р. у Кам’янець-Подільському районі з 4198 школярів навчальні за-
клади відвідували всього 1991, що склало 48% від їх загальної кількості 66. З березня 
1942 р. чиновники цивільної влади провели шкільну реформу, що фактично завер-
шила руйнування радянської системи освіти. Вона передбачала ліквідацію семи-
річної школи довоєнного зразка зі створенням на її місці народних, неповно-серед-
ніх, фахових шкіл і гімназій. До старших класів зараховувались лише «хорошисти». 
Кількість таких дітей визначалася можливостями та потребами генерального окру-
гу. В останніх трьох класах учні проходили у селах сільськогосподарську практику, 
а в містах – практику з ремесел, основ промислового виробництва, адмініструван-
ня тощо. Основною стала народна 4-річна школа. Вона, на зразок німецьких шкіл, 
поділялася на народні школи з чотирирічним та вищі народні школи з трирічним 
терміном навчання 67. 

22 жовтня 1942 р. рейхскомісар «України» Е. Кох заборонив навчання всім, 
кому було більше 15 років. По суті, це означало закриття усіх професійних шкіл і 
вищих навчальних закладів. Взамін фахових шкіл Е. Кох пропонував створити при 
заводах 2-річні практичні курси68. 

За роки окупації гітлерівці знищили та зруйнували на території області 920 
шкільних приміщень та 366 дитячих установ. Збитки, завдані закладам освіти, 
складають 131 млн руб69.

З пропагандистських міркувань гітлерівці дозволили роботу культурно-освіт-
ніх закладів. Вони працювали під пильном оком німецької цензури. Надмірне «опі-
кування» закладами культури призвело до знищення приміщень 51 театру та клубу 
та завдано збитків на суму 5 млн руб70.

Нищилася мережа районних бібліотек. У Шепетівському районі окупанти 
знищили 17 бібліотек та завдали матеріальних втрат бібліотечній галузі на суму 
150 тис. руб., Антонінському – 50 тис. руб., Меджибізькому – 75 тис. руб., Чеме-
ровецькому – 120 тис. руб. Були піддані пограбуванню музейні установи області. 
Найцінніші експонати і колекції вивезені за кордон. Так, з Кам’янець-Подільського 
історичного музею-заповідника гітлерівці забрали нумізматичні колекції, твори 
графіки та живопису71. 

З перших днів війни розгорнулася боротьба проти ворога. В липні 1941 року 
за рішенням ЦК КП(б)У на території окупованої області почали діяти підпільний 
обком і 9 підпільних райкомів партії. Залишений для підпільної роботи колишній 
секретар Дунаєвецького райкому партії І.К. Николюк, у вересні 1941 року створив у 
Михайлівському районі підпільний комітет, який поширював свій вплив на підпіль-
ні групи Віньковецького, Новоушицького і Староушицького районів. У липні-серп-
ні 1941 р. виникла Славутсько-Шепетівська партизансько-підпільна організація під 
керівництвом Ф.М. Михайлова. Після його загибелі, наприкінці 1942 р., підпілля 
очолив вчитель з с.Стригани Славутського району А.З. Одуха. Вже в 1941 р. у смт. 
Ляхівцях, смт Ямполі, с. В’язнівці, с.Семенові виникли підпільні патріотичні орга-
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нізації. Їх роботою керував П. Федотович Скалозуб, М. Вощило. Підпільники Ляхо-
веччини роздобули невеликий друкарський верстат і випускали листівки. В одній 
з них патріоти закликали: « Всі, хто може тримати зброю, – до нас, у партизанські 
загони. До зброї, дорогі товариші, до зброї! Смерть кривавому фашизму!»72 

На території Волочиського району мережа підпільних організацій сформувала-
ся наприкінці 1941 р. Однією з них була Дзеленецька під керівництвом колишнього 
директора Дзеленецького сільськогосподарського технікуму М. Козія. До її складу 
входили С. Федючок, С. Капітан, А. Цезорик, М. Мороз, П. Мельник, Д. Костянти-
нов, М. Накутний. Це було ядро антифашистської підпільної організації, а всього 
організація нараховувала 12 осіб. Вони мали своїх агентів у селах Зелена, Медве-
дівка, Криштопівка, Писарівка. 

Багато героїчних сторінок вписано у літопис антифашистської боротьби пар-
тизанськими з’єднаннями С. А. Олексенка, А. З. Одухи, І. Є. Скубка, І. І. Шитова, 
І. Я. Шишка та ін. У боротьбу проти гітлерівців включились понад 20 тис. осіб, 37 
партизанських загонів73. На бойовому рахунку народних месників Славутчини під 
керівництвом прославленого партизанського командира А.З.Одухи 948 бойових та 
диверсійних операцій. Пущено під укіс 287 ворожих ешелонів, знищено майже 16 
тисяч загарбників на території Хмельницької, Волинської, Житомирської, Рівнен-
ської, Тернопільської областей74.

Звільнення Кам’янець-Подільської області розпочалося в ході успішного 
проведення військами 1-го Українського фронту Житомирсько – Бердичівської 
наступальної операції (24 груд. 1943р. - 14 січня 1944р. ), продовжилося під 
час Рівненсько-Луцької операції, яку проводив знову ж таки 1-й Український 
фронт силами 13-ї (генерал-полковник М.П. Пухов) та 60-ї (генерал-полковник 
І.Д.Черняховський) армій. Операція тривала з 27 січня по 11 лютого. Згадані вій-
ськові підрозділи повинні були розгромити 10 гітлерівських дивізій, які входили до 
складу 4-ї танкової армії та звільнити обласні центри, Рівне і Луцьк.

Наступ радянських військ по всьому фронту сіяв паніку у рядах противника. 
Таким чином, в ході проведення двох наступальних операцій радянські війська 

звільнили населені пункти північного регіону області та підготували плацдарм для 
проведення Проскурівсько-Чернівецької операції, яка була складовою Дніпров-
сько -Карпатської стратегічної наступальної операції. 

18 лютого Ставка Верховного Головнокомандування поставила завдання перед 
військами 1-го Українського фронту (командувач фронту Маршал Радянського 
Союзу Г. К. Жуков) завдати головного удару з рубежу Любар – Шепетівка – Дубно 
у південному напрямку, розбити ворога в районі Кременця, Старокостянтинова, 
Тернополя і оволодіти рубежем Броди-Тернопіль-Проскурів-Хмільник. А потім 
наступати на Чортків з метою відрізати шляхи відходу групи німецьких військ 
«Південь», північніше Дністра. На початок проведення операції у складі 1-го Укра-
їнського фронту перебували 1 гвардійська, 13-а, 18-а, 38-а та 60-а загальновійськові, 
три танкові армії: 3 -я гвардійська та 1-а, 4-а; 2-а повітряна армія, 4-й гвардійський і 
25-й танкові, 1-й та 6-й гвардійські кавалерійські корпуси. Всього у розпорядженні 
комадування фронту було 800 тис. осіб, 11,9 тис. гармат та мінометів, 1400 танків 
і САУ, 480 літаків. У проведенні операції були задіяні також підрозділи 40-ї армії 
2-го Українського фронту (Маршал Радянського Союзу І.С.Конєв).



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

18

Наступ розпочався о 8 годині ранку 4 березня. За перші два дні радянські 
війська прорвали ворожу оборону на 180 кілометровому відрізку фронту. Були 
звільнені Ізяслав, Ямпіль, Остропіль, Антоніни, Теофіполь та майже 500 інших на-
селених пунктів75.

До 10 березня підрозділи ударного угрупування фронту вийшли на лінію Во-
лочиськ - Чорний Острів- Проскурів. 11 березня 315 Шепетівська стрілкова дивізія 
60 армії вела бої за оволодіння Волочиськом, Користовою, Копачівкою. В ніч на 11 
березня ворог провів розвідку боєм в напрямку Печеськи (18 танків). Лезнєво та 
Давидківці (13 танків). О 8год. 20 гітлерівських танків контратакували позиції 304 
стрілкової дивізії в районі Печеськи, з району Пашківці, Лісові Гринівці, Лезнєво 
на радянські військові частини було кинуто до 120 танків. До 19 год. всі контратаки 
ворога були успішно відбито. За неповними даними ворог втратив 800 солдатів та 
офіцерів. Крім того радянські війська захопили 33 кулемети, 1 танк, 6 автомашин, 
підбили 2 самохідних артелирійських установки, знищили 107 возів, 9 гармат, 13 
мінометів76.

Впродовж 12 березня ворог намагався за будь-яку ціну повернутися на старі 
позиції. На радянські війська було кинуто 208 піхотну дивізію та 1, 6, 19, 16, 11 
танкові дивізії. При відбитті атак радянськими бійцями підбито 12 танків та 8 бро-
немашин77.

25 березня війська 4-ї танкової армії оволоділи Чемерівцями, Оринином і ви-
йшли на підступи до м.Кам’янця-Подільського. У ніч з 24 на 25 березня підрозділи 
4 танкової армії, зайнявши пердмістя, вийшли на вихідні позиції для штурму міста. 
Кам’янець-Подільський утримувався гарнізоном чисельністю понад 5000 чоловік, 
серед яких службовці тилових німецьких установ, поліцейські і «зондеркманди». 
Переправа через р.Смотрич утримувалася двома ротами піхоти, трьома танками 
«тигр» та автоматичною гарматою. З південно-східної околиці міста вела вогонь 
артилерія. У місті налічувалося до 300 кулеметів. Противник будь-що намагався 
втримати Кам’янець-Подільський до підходу танкових і піхотних дивізій Проску-
рівського угруповання.

У боях за м.Кам’янець-Подільський розгромлено штаб 16-ї німецької танкової 
дивізії і взято в полон 200 солдатів і офіцерів. Захоплено у німців 50 гармат, майже 
4000 автомашин, 250 мотоциклів, 10 складів з військовим майном і багато інших 
трофеїв78.

4 квітня 1944р. тодішню Кам’янець-Подільську область радянські війська по-
вністю очистили від німецько-фашистських загарбників. Вириваючись з «котла», 
більшість гітлерівських солдатів і офіцерів загинули. Лише невеликій частині 
угруповання вдалося прорватися через Зарічанку Чемеровецького району і вийти 
в район Бучача79.

У боях за визволення в області від гітлерівців відзначилися війська генерал-
полковника А.А. Гречка, генерал-майорів Гордєєва, Шмига, Афоніна, Чувакова, 
танкісти генерал-полковників І.Рибалка, Д.Лелюшенка, генерал-лейтенантів 
О. Бондарева і П. Полубоярова, льотчики генерал-полковника авіації С. Кра-
совського та інших. Понад 80 частин і з’єднань удостоєні почесних найменувань 
«проскурівських», «кам’янець-подільських», «шепетівських», «старокостянтинів-
ських», «ізяславських», «остропільських», «ямпільських». За звільнення області 
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понад 15 тисяч воїнів нагороджені орденами і медалями, а 25, у тому числі 7 парти-
занів, отримали звання Героя Радянського Союзу80. 

В боях проти гітлерівців 18 тисяч уродженців області відзначені державними 
нагородами81.

З великою радістю населення області сприйняло визволення від гітлерівських 
загарбників. Незважаючи на пекучий біль від страшни х днів окупації, необхідно 
було повертатися до мирної праці, відбудовувати знищені війною промислові під-
приємства та розорені колгоспи.

Фронти війни відкотилися з території області на сотні кілометрів, але смерть 
у вигляді підривів на мінах та мінних полях нагадувала мешканцям області про 
пережиту війну. В обком партії постійно надходили тривожні новини про втрати 
цивільного населення в мирний час. Так, 21 червня 1944 року в Проскурівському 
районі, при перегоні корів, стадо потрапило на міну. В результаті вибуху було вбито 
пастуха та трьох корів; 6 серпня в селі Сказинці (тепер с.Ясенівка) Ярмолинецько-
го району при зборі урожаю на міні підірвалася жатка. Було вбито та поранено двох 
осіб82.

Для складання карт мінних полів та їх розмінування потребувалися спеціаліс-
ти-мінери, які зважаючи на війну, що тривала, просто не було. Керівництво області 
вихід із складної ситуації знайшло через навчання власних кадрів. Обласній раді 
Осоавіахіму було дано завдання впродовж 1944 року підготувати 148 інструкторів-
мінерів та 3000 мінерів в районних центрах.

Вже до кінця липня було підготовлено 124 інструктори та 689 мінерів. Перед 
мінерами постало нелегке завдання – виявити міни на всій території області, площа 
якої становила 1995000 га. За декілька тижнів роботи мінери обстежили 1035,319 
га виявили та розмінували 6 мінних полів, вилучивши при цьому понад 15 тис. ар-
тилерійських снарядів, бомб та мін83.

Додатково команди мінерів Осоавіахіму у восьми районах області розмінували 
ще 101900 га, що разом становило 57% розмінованої території області84. 

За страшної розрухи необхідно було провести посівну кампанію, а для цьо-
го – підняти все працездатне населення: літніх людей, жінок, підлітків та дітей. 
І це вдалося зробити. Наприклад, у Немировецькому колгоспі ім. Г.Котовського, 
завершивши достроково посівну, колгоспники вирішили допомогти своїм сусідам 
із с. Берегелі85, які найбільше постраждали від фашистських окупантів і відстали 
з посівом через нестачу тягла. Виділивши 20 коней зі збруєю та реманентом, вони 
вийшли працювати на берегельські поля. І таких прикладів було чимало.

Активно включились у відбудову промислових підприємств трудящі міст 
Кам’янця-Подільського, Проскурова та Шепетівки. Наприкінці квітня запрацював 
Шепетівський чавуноливарний завод, на повну потужність почала працювати хлі-
бопекарня та маслозавод. Вагоноремонтний пункт ст. Шепетівка дав понад план 
десятки відремонтованих вагонів. Через місяць після звільнення від гітлерівців 
відновив роботу зруйнований Дунаєвецький механічний завод та суконна фабрика 
ім. Леніна, а Довжоцький вапнопальний завод налагодив виробництво вапна в об-
сязі майже довоєнного рівня86. 

Враховуючи складність із залучення коштів на оборону країни, Державний 
Комітет Оборони, Рада Народних Комісарів Союзу РСР 4 травня 1944 року ухва-
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лили рішення про випуск третьої Державної воєнної позики на суму 25 млрд. руб. 
Трудові колективи з піднесенням сприйняли це повідомлення. У той же день у 
колективі Проскурівського птахокомбінату відбувся мітинг, на якому робітниця 
Одарка Рилова одна із перших передплатила позику на суму 800 руб.87 Цей при-
клад наслідували сотні працівників краю.

Війна об’єднала в єдине ціле тил та фронт. Трудящі все більше і більше вкладали 
власних коштів для допомоги Червоній армії. 29 липня колгоспники Волочиського 
району звернулися з відкритим листом до всіх трудящих області організувати збір 
коштів на побудову танкової колони «Радянське Поділля». Патріотична ініціатива 
була схвалена обласним комітетом КП(б)У, її підтримали робітники та службовці 
області. В січні 1945 року танкову колону передали І-му Українському фронтові88.

У день звільнення республіки від гітлерівських загарбників колгоспники, 
робітники МТС, спеціалісти сільського господарства звернулися із закликом до 
працівників сільського господарства СРСР «…дати фронту і країні більше хліба та 
інших сільськогосподарських продуктів…» Упродовж місяця колгоспниками об-
ласті було здано в фонд перемоги понад 2 млн пудів хліба89.

Трудівники області активно організовували збір коштів на будівництво ескадри-
льї літаків «Колгоспник Поділля». До 4 квітня 1945 року було зібрано 8 млн руб.90 

За сумлінний труд держава нагородила 150 тис. подолян медалями «За доблес-
ну працю у Великій Вітчизняній війні у 1941-1945 років»91. 

Таким чином, невдовзі після поразки радянських військ у прикордонній битві 
Кам’янець - Подільська (з 1954 р. Хмельницька) область 18 липня була повністю 
окупована гітлерівцями. Майже на три роки подоляни поринули у пітьму окупа-
ційного режиму. Територія області увійшла до новоствореного адміністративного 
утворення – генеральна округа «Волинь-Поділля», яка перебувала у складі рейх-
скомісаріату «Україна». З політичних міркувань гітлерівці дозволили українцям 
створити допоміжні органи самоврядування, які підпорядковувалися німецькій 
цивільній владі, а доля їх працівників залежала від волі нацистських керівників.

Перебуваючи на території області, гітлерівці втілили в життя політику геноци-
ду по відношенню до неарійських народів. Область була оповита мережею таборів 
для військовополонених, тюрем, гетто, таборів примусової праці.

Впроваджувати окупаційний режим, тримати населення в покорі та чинити 
криваві злочини гітлерівцям допомагала створена українська допоміжна поліція.

«Господарювання» нацистів зводилося до налагодження системи накладення 
та стягнення десятків різноманітних податків, пограбування природного, еконо-
мічного та людського потенціалу краю. Сотні ешелонів вивозили з Поділля родю-
чий чорнозем, фруктові дерева, пшеницю тощо. Україна стала для Рейху «чорним» 
ринком, на якому через натуральний обмін наживали статки нацистські чиновники 
цивільних органів влади та військові. 

Гітлерівці індустріальну Україну повернули з ХХ ст. в добу рабовласництва. 
Понад 117 тисяч жителів області стали рабами рейху, дармовою робочою силою, за 
рахунок якої збагачувалися нацистські підприємці. 

Звертаючись до українського населення, гітлерівці вживали термін «тубілець», 
ставлячи таким чином знак рівності між колоніями на Африканському континенті 
та новітньою колонією Німеччини – Україною.
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«Коричневий» цар України – Е.Кох – з підозрою відносився до української 
школи. Він навіть рівень знань за чотирирічну школу вважав небезпекою для рейху 
і тому доклав максимум зусиль для руйнації освіти та перетворення підростаючого 
покоління нації в неосвічену масу, яка б легко піддавалася управлінню. 

Потенційну небезпеку для гітлерівців складала українська мова, література, 
мистецтво. Українська культура з її багатовіковими традиціями піддавалася забут-
тю, гонінню та переосмисленню нацистською ідеологією. Геббілівська пропаганда 
на весь світ повідомляла, що українська культура сформувалась завдяки німецькій 
культурі, а українська мова є сумішшю різних мов. Українцям як представникам 
«нищої» раси було заборонено спільне відвідування з гітлерівцями театрів, ресто-
ранів тощо.

Поставити на коліна населення Поділля та України гітлерівцям не вдалося. З 
перших днів війни на окупованій території зароджується рух Опору. Радянські пар-
тизани та бійці загонів УПА перетворили ворожий тил у «порохову бочку». Гітлерів-
ці змушені були для боротьби з партизанами знімати з фронту та утримувати в тилу 
бойові підрозділи. До середини 1943 року радянські партизани та підрозділи УПА 
контролювали більшу половину території генеральної округи «Волинь-Поділля».

Звільнення подолян з нацистської неволі відбулося в ході проведення Жито-
мирсько-Бердичівської, Рівенсько-Луцької та Проскурівсько-Чернівецької насту-
пальних операцій.

За Перемогу над гітлерівською Німеччиною на фронтах війни полягло 115 тис. 
подолян.

Український народ, незважаючи на пережиті страждання та випробовування, 
виявив великий героїзм і стійкість в боротьбі з гітлерівськими загарбниками. Іс-
торичні уроки минулої війни повинні стати для нинішнього покоління повчальним 
досвідом, який допоможе краще осмислити сучасне і визначитись на майбутнє.
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РОЗДІЛ І.

Джерела про життя Хмельниччини 
в перші дні війни

№ 1
Указ Президії Верховної Ради СРСР 

«Про мобілізацію військовозобов’язаних у зв’язку з початком 
Великої Вітчизняної війни»

22 червня 1941року

На підставі статті 49 пункту «Л» Конституції СРСР Президія Верховної Ради 
СРСР оголошує мобілізацію на території військових округів – Ленінградського, 
Прибалтійського Особливого, Західного Особливого, Київського Особливого, 
Одеського, Харківського, Орловського, Московського, Архангельського, Ураль-
ського, Сибірського, Приволзького, Північнокавказького і Закавказького.

Мобілізації підлягають військовозобов’язані, які народилися з 1905 по 1918 рік 
включно. Першим днем мобілізації вважати 23 червня 1941р.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. Калінін
Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. Горкін

Москва, Кремль. 22 червня 1941р.

Червоний кордон. – 1941 р. – 24 червня. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 2
Указ Президії Верховної Ради СРСР 

«Про оголошення в окремих місцевостях СРСР воєнного становища»

22 червня 1941 року

На підставі статті 49 п. «П» Конституції СРСР оголосити воєнне становище в 
Архангельській області, Білоруській РСР, Вологодській області, Івановській обл., 
Карело-Фінській РСР, Калінінській обл., Краснодарському краї, Кримській АРСР, 
Курській обл., Литовській РСР, Латвійській РСР, м. Ленінграді і Ленінградській 
обл., Молдовській РСР, Мурманській обл., м. Москві і Московській обл., Орлов-
ській обл., Ростовській обл., Рязанській обл., Смоленській обл., Тульській обл., 
Українській РСР, Естонській РСР і Ярославській обл.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. Калінін
Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. Горкін

Москва, Кремль. 22 червня 1941р.

Червоний кордон. – 1941 р. – 24 червня. Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 3
З повідомлення про мітинги трудящих в колгоспах, на підприємствах і в 

установах Волочиського району на підтримку мобілізаційних заходів

23 червня 1941 року

Наша зброя не зраджувала і не зрадить

В усіх колгоспах, на підприємствах і в установах району відбулися багатолюдні 
мітинги. Виступи і прийняті резолюції є яскравим виявом моральної і політичної 
єдності радянського народу, його згуртованості навколо більшовицької партії […]

В ці дні на станції Волочиськ не було жодного порушення трудової дисципліни. 
Всі працюють високопродуктивно. Робочі місця покликаних в ряди РСЧА зайняли 
їх дружини.

З глибоким усвідомленням обов’язку з’являються на призовні пункти трудящі. 
Вони дають клятву бути достойними воїнами соціалістичної держави, мужньо і до-
блесно захищати її землі, багатства, щасливе і радісне життя, завойоване у великій 
боротьбі і творчій праці.

Працівники Війтовецької і Купільської МТС зобов’язалися достроково закін-
чити ремонт всіх збиральних машин, працювати так, щоб план щодня перевикону-
вався, а якість ремонту машин була відмінною.

Червоний кордон. – 1941 р. – 26 червня. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 4
Заява секретаря Базалійського РК КП(б)У

Медведєва про відправку на фронт

24 червня 1941 року

Секретарю
Каменец – Подольского обкома КП(б)У
тов. Власову
г. Проскуров

Заявление
Прошу Вашого распоряжения отправить меня на фронт для защиты своего 

отечества

Не могу дальше терпеть, когда в отдельных местах на территории моего соб-
ственного отечества кровожадная фашистская банда в пьяном виде, как бешеные 
собаки, уничтожают наших воинов и граждан и советскую культуру.

Мой брат Василий на передовой линии фронта и я обязан идти ему на помощь.

Секретарь по кадрам Базалийского
РК КП /б/У

24/VІ – 1941 года. Медведев.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 1, спр. 434, арк 77. Копія. Рукопис.
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№ 5
Інформація секретаря Проскурівського

міськкому КП(б)У Кам’янець-Подільському обкому партії про перебудову 
роботи підприємств і хід мобілізації до лав Червоної армії

25 червня 1941 року

22 червня 1941р. на всіх підприємствах міста були проведені мітинги. На них 
трудящі висловили свою ненависть до фашистської Німеччини.

23 червня, у перший день мобілізації, значна частина членів і кандидатів партії 
була мобілізована до РСЧА. Це, безумовно, позначилось на малочисельних пер-
винних парторганізаціях. На 26 червня сітка первинних парторганізацій скороти-
лась на 4.

Необхідно відмітити, що настрій комуністів і комсомольців, населення міста хо-
роший. Усі сповнені бажання добитися перемоги над фашистськими провокаторами.

Трудящі підприємств і установ мобілізовані на виконання завдань партії і уряду 
по випуску продукції для потреб оборони. На мітингах робітники у своїх випусках 
говорили: «Звірячий напад на нашу любиму Батьківщину з боку фашистської Ні-
меччини викликає у нас глибоке обурення. Ми впевнені, що наша доблесна Черво-
на Армія дасть нищівну відсіч гітлерівським бандитам. Я запевняю, що свою частку 
роботи по ремонту заводу виконано в строк і закликаю всіх робітників працювати 
ще інтенсивніше, достроково закінчити ремонт до 15 липня 1941р.». (Із виступу т. 
Кирилова, робітника цукрового заводу).

«Я зараз іду в РСЧА і запевняю вас, що захищатиму свою соціалістичну Вітчизну. 
Звертаюсь до вас, товариші, які залишаються на роботі: працюйте ще інтенсивніше 
на користь нашої Батьківщини» (Із виступу т. Томяка, робітника цукрового заводу).

Підприємства і артілі міста одразу ж перебудували свою роботу відповідно до 
вимог часу. Хлібозавод, м’ясокомбінат, кондитерсько-макаронна фабрика, млин, 
крупзавод, механзавод, артіль «Луч» та інші підприємства міста, незважаючи на те, 
що більша частина робітників пішла в РСЧА (одразу ж деяка кількість їх була за-
мінена жінками), вже на 25 червня 1941р. виконали і перевиконали піврічний план. 
Механзавод піврічний план виконав на 101,2%, м’ясокомбінат – на 103%, конди-
терсько-макаронна фабрика – на 100%, артіль «Червоний трикотажник» – на 115%, 
крупзавод – на 111%, артіль «8-е березня» на 126%, міськпромкомбінат на 104% і 
т.д. Зразки ударної роботи показують стахановці і стахановки.

На підприємствах і в артілях особливу увагу приділяють випуску високоякісної 
продукції. Робітники та інженерно-технічний персонал вживають усіх заходів для 
поліпшення технології виробництва і здешевлення собівартості продукції. На допо-
могу в проведенні масово-політичної роботи міськком КП(б)У виділив 75 учителів.

Відповідно до планів по проведенню мобілізації радянсько-господарський, 
кооперативний, торговельний апарати перебудували свою роботу. Підприємства, 
артілі і торговельні організації працюють безперебійно.

Міська рада Тсоавіахіму на підприємствах і в установах організувала роботу по 
комплектуванню груп самозахисту. Всього організовано 32 групи.

Мобілізовано 112 чоловік з числа активістів товариства Червоного Хреста: 
медсестер запасу – 19, дружинниць – 30 і значкистів – 63. З них на аеродромі пра-
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цюють 8 чоловік, міськвійськкоматі – 2, в укритті і бомбосховищі – 4, на збірних 
пунктах – 12, у поліклініці – 9, у військовому госпіталі – 1, в резерві – 76 чоловік.

Комітетом Червоного Хреста організована робота по мобілізації донорів з чис-
ла населення. Вже є 150 донорів. Робота по залученню їх триває.

Успішно проводиться мобілізація. Значна кількість військовозобов’язаних 
з’явилась раніше строку на 2-4 години.

Політико-моральний стан і настрій мобілізованих хороші, про що свідчить до-
строкове прибуття багатьох призовників, заяви про дострокову мобілізацію в ар-
мію і направлення на фронт.

Надійшло 42 заяви від добровольців.
Умови війни і мобілізація на роботі в колгоспах, радгоспах, незважаючи на 

вилучення тягла, не відбились. Випадків виходу з колгоспу, ослаблення трудової 
дисципліни немає.

Мобілізація призовників не позначилась на проведенні господарсько-політич-
них кампаній. Вона сприяла піднесенню патріотичних почуттів, підвищенню про-
дуктивності праці.

Робота радянського, господарського і кооперативного апарату по проведенню 
мобілізації не ослаблена, а навпаки, відчувається патріотичне піднесення. Там, де 
раніше працювало 2-3 чоловіки, сьогодні справляється один.

У перший день війни і загалом мобілізації істотних змін у партійних і комсо-
мольських організаціях не відбулось. Мобілізація не вплинула на роботу радян-
ського апарату.

Секретар райкому КП(б)У                    [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф.П – 487, оп. 1, спр. 969, арк 47-48. Оригінал. Машинопис.

№ 6
Доповідна записка завідуючого військовим відділом Ярмолинецького 

райвиконкому «Про проведення мобілізаційних 
заходів у Ярмолинецькому районі»

25 червня 1941 року

Начальнику отдела политпропаганды 
Каменец-Подольского облвоенкомата
гор. Проскуров

ДОКЛАД
О ходе проведения мобилизации по Ярмолинецкому району

По объявлении мобилизации мною был поднят весь приписной рядовой, млад-
ший и начальствующий состав запаса, автотранспорт, лошади и обоз.

Личный состав сборно-сдаточных пунктов, подобранный в мирное время, 
полно стью был вызван для выполнения мобилизации по отмобилизованию района.

Для отмобилизования района создан сборный пункт, сдаточный пункт авто-
транспорта и сдаточный пункт лошадей и обоза.
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Оперативность и отношение личного состава пунктов к выполнению мобили-
зации хорошее, настроение аппарата пунктов здоровое.

Заместители Начальников по политической части сборно-сдаточных пунктов 
имели соответствующие планы партийно-политической работы, по которым эту 
работу проводили во все три дня мобилизации.

Значительную политмассовую и агитационную работу на пунктах провели 
агитаторы-беседчики, которых было на каждом пункте 5-6 человек.

Сборно-сдаточные пункты достаточно были обеспечены культпросветимуще-
ством (музинструмент, шахматы, домино, шашки, журналы, газеты), однако обста-
новка, при которой проводилась работа, не позволяла полностью использовать это 
имущество.

Пункты также были обеспечены в достаточном количестве лозунгами, плаката-
ми, портретами вождей, руководителей партии.

Следует отметить, что в проведении мобилизации большую помощь оказали 
Районные партийные, комсомольские и общественные организации. Секретари 
РК КП(б)У, Пред. РИКа лично проводили партийно-политмассовую работу на 
сборно-сдаточных пунктах, а также мобилизовали весь партийный и советский 
актив района для работы на пунктах. Как руководители района всесторонне по-
могали в своевременной и полной поставке автотранспорта, лошадей обоза, а также 
и в выполнении других нарядов по отмобилизованию района.

Личным составом Райвоенкомата, аппаратом сборно-сдаточных пунктов и пар-
тактивом организовано изучение настроений военнообязанных и населения резуль-
татом чего наблюдалось, что политико-моральное настроение военнообязанных, 
призванных по мобилизации и населения здоровое. Отрицательных настроений и 
антиморальных явлений со стороны военнообязанных не замечалось.

Работа на сборном и сдаточном пункте лошадей и обоза проводилась планово и сво-
евременно. По дням мобилизации наряды выполнялись в сроки и доброкачественно.

На приемно-сдаточном пункте автотранспорта работы также проводились по 
плану, но ввиду того, что имеющийся в народном хозяйстве района автотранспорт 
в большинстве своем завоза 1938-39 гг., эксплуатировавшейся на протяжении не-
скольких лет, вследствие чего значительно изношен, для отбора лучших машин 
пришлось пропустить через сдаточный пункт около 75% автотранспорта района, 
что увеличило нагрузку пункта сверх предусмотренного времени по плану.

В результате трехдневной работы личного состава РВК и аппарата сборочно-
сдаточных пунктов – район полностью отмобилизован, наряды все на отправку в 
войсковые части военнообязанных, лошадей, обоза и автотранспорта полностью 
выполнены, за исключением невыполнения наряда на поставку 2-х гусеничных тракто-
ров, в связи с нахождением таковых в ремонте (подлежало поставке 10, поставлено – 8).

Происшествий в эти дни никаких не было, за исключением в ночь из 23 на 24 
июня с. г. противником было сброшено 8 бомб вблизи складов военного городка 
станции Ярмолинцы и 6 бомб вблизи села Соколовка Ярмолинецкого района. По-
вреждений никаких нет.

Ярмолинецкий райвоенком                         Судоренко

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп.1, спр. 434, арк. 30-32. Оригінал. Машинопис.
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№ 7
Доповідна записка завідуючого військовим відділом Чорноострівського 

райкому КП(б)У «Про мобілізаційні заходи 
на території району, пов’язані з початком війни»

27 червня 1941 року

Обком КП(б)У
Військовий відділ тов. Крохмалюку

Доповідна записка

Доводжу до Вашого відома, що з дня виступу по радіо заступника голови 
Ради Народних Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, На-
родного Комісара Закордонних справ В. М. Молотова 22 червня 1941 року 
були в повній готовності і чекали наказу облвоєнкомату про мобілізацію на-
шого району. Наряд, який получений на військовозобов’язаних виконаний по-
вністю. На день мобілізації було створено три пункти, де було виділено пункти 
для політмасової роботи агітаторів, де проводили політмасову роботу серед 
військовозобов’язаних, випускали стінні газети. Наряд, на поставку автотран-
спорту виконаний повністю. Наряд, на  поставку фондових коней, упряжі, фон-
дових возів виконаний на 100%.

23-го червня 1941 року було скликано Районну Раду депутатів трудящихсто-
совно питання про ті недоліки, які виявились на день мобілізації в нашому районі, 
де одразу були усунені.

24 червня 1941 року було скликано бюро райкому КП(б)У, де відбулася до-
повідь райвиконкому про хід мобілізації в районі, викриті недоліки на день мобі-
лізації. Бюро РК КП(б)У вказало на недолі, як усунені. Наряд, який був даний у 
військову школу, що набула середньої освіти 1941 року, виконаний на 85%. В най-
коротший час буде виконаний на 10%.

22 червня 1941 року було скликано райпартактив із 39 чол., яких відправлено  в 
село для проведення політмасової роботи серед трудящих.

Заяв в армію по нашому району поступило добровільно 99 чол, з них дівчат 
76 чол.

В райцентрі організований винищувальний батальйон для знищення фа-
шистських літаків, а також парашутистів із 30 чоловік, в колгоспах організовані 
150 груп, де нараховується 659 чол.

Зав. військовим відділом
Чорно-Островського РК КП(б)У                       /Я.В. Фальшовнін/

Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині 1941–1944.: док. і матер. / [упорядн.: М. П Вавринчук., 

О. М. Завальнюк, П. Я. Слободянюк та ін.] – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – С.44-45.
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№ 8
Повідомлення про створення в області 

винищувальних батальйонів та їх бойові дії

28 червня 1941 року

Нещадно винищувати ворожих парашутистів і диверсантів.

Війна почалася. Віроломно порушивши договір про ненапад, знахабнілий німець-
кий фашизм підняв криваву руку на нашу любиму Батьківщину. Фашисти намагають-
ся закидати до нас у тил своїх агентів-шпигунів, диверсантів і провокаторів. Як тепер 
встановлено, фашисти пускають по 5-10 парашутистів-диверсантів у формі радянських 
міліціонерів, залізничників, у формі червоноармійців і ставлять перед ними завдання 
руйнувати воєнні та промислові об’єкти, порушувати зв’язок, залізничне сполучення, 
сигналізувати літакам, сіяти паніку і провокаційні чутки серед населення.

Для боротьби з цими фашистськими диверсантами по всій Україні створено 
винищувальні батальйони, до яких входять робітники, колгоспники, інтелігенція, 
що досконало володіє зброєю – гвинтівками, кулеметами. Одночасно на підприєм-
ствах, у колгоспах, радгоспах, машинно-тракторних станціях і установах створені і 
створюються групи сприяння винищувальним батальйонам. Вже є немало фактів, 
коли винищувальні батальйони і групи сприяння рішуче та сміливо знищували і 
затримували ворожих шпигунів. Позавчора поблизу с. Глибівки блискуче себе про-
явила група сприяння винищувальним батальйонам. Ворожий літак був підбитий 
і зробив вимушену посадку. Фашистські льотчики, забравши автоматичну зброю і 
боєприпаси, зникли в лісі. Однак їх помітили робітники і колгоспники с. Глибів-
ки. Вони оточили гітлерівських бандитів і примусили їх здатися і здати зброю. На 
цьому прикладі громадян с. Глибівки видно, як повинні діяти групи сприяння і ви-
нищувальні батальйони: швидко, сміливо, рішуче.

Перед винищувальними батальйонами, групами сприяння і перед кожним гро-
мадянином стоїть відповідальне завдання: ні один ворожий парашутист, ні один 
фашистський диверсант не повинен залишатися непоміченим. Необхідно насампе-
ред організувати спостереження за повітрям, використавши для цього вишки, гор-
би, дерева і т. д. Треба організувати цілодобове спостереження і при появі ворожих 
парашутистів-диверсантів негайно сигналізувати, використовуючи для цього всі 
засоби сигналізації. Цим ми допоможемо нашій героїчній Червоній Армії розгро-
мити і знищити кривавий фашизм.

Червоний кордон. –1941 р. – 28 червня. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 9
З інформації Дунаєвецького райкому КП(б)У Кам’янець-Подільському обкому 

КП(б)У про успішне завершення мобілізації осіб 
призивного віку до лав Червоної армії

29 червня 1941 року

…Зранку 22 червня 1941р. було вжито ряд заходів по охороні райкому КП(б)
У, встановлено чергування відповідальних працівників. Масово-роз’яснювальна і 
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політична робота серед населення в зв’язку з мобілізацією проводиться на підпри-
ємствах, в артелях, установах, а також у житлокоопераціях.

Випадків ухилення від мобілізації не виявлено.
Політична робота на збірних пунктах проведена по всіх командах. Прочитані 

лекції: «Радянський патріотизм і любов до Батьківщини», «Як берегти військову 
таємницю», «Велика Вітчизняна війна і завдання радянського патріота» та ін., ор-
ганізовано випуск стінної газети «За Батьківщину». Збірні пункти повністю забез-
печені газетами, журналами та іншою необхідною літературою.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 1, спр. 969, арк. 40-42. Оригінал. Машинопис.

№ 10
Інформація секретаря Красилівського РК КП(б)У 

про хід мобілізації до лав Червоної армії

червень 1941 року

Секретарю Каменец-Подольского
обкома КП(б)У тов. Власову

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
О проведенной работе мобилизации военнообязанных

Красиловского района

Красиловский район КП(б)У к мобилизации приступил с момента получения 
телеграммы (молнии) Народного Комиссара Обороны СССР и Маршала Совет-
ского Союза товарища Тимошенка 22/VI -1941г. В 19 час. 05 мин. К мобилизации 
район приступил 23/VI -1941г. В 00 час. 05 м.

В первый день мобилизации райкомом КП(б)У было проведено следующее:
Было созвано закрытое заседание райкома КП(б)У с вопросом, объявления 

мобилизации и о порядке обеспечения ее проведения.
Установлено дежурство и охрана здания райкома КП(б)У из числа работников 

аппарата райкома КП(б)У.
С вызванными политуполномоченными, которые позже были направлены в 

Сельисполкомы для организации массово-политической работы среди населе-
ния проведен инструктаж, а также дано указание о порядке передачи и приема 
партийных документов от уезджающих на фронт секретарей первичных парторга-
низаций. Проведено инструктивное совещание Зав. Отделами Райисполкома.

Для политмассовой работы были выделены агитаторы, беседчики из числа 
членов и кандидатов ВКП(б) и комсомольцев, которые проводили работу как на 
сборно-сдаточных пунктах, так и среди населения. Агитаторы и беседчики были 
подготовлены для проведения массово-политической работы. В первый день 
мобилизации проведено митингы во всех населенных пунктах района с охватом 
населения свыше 9000 чел. – на которых с большим подёмом патриотических 
чувств и ненавести к фашистам выступали рабочие, колхозники, интеллигенция. 
«Бить врага беспощадно, – говорил Орденоносец, участник боёв у озера Хасан-
тов. Кокошко, настал час окончательного уничтожения фашистских гадов, будем 
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честно трудиться на своем посту, поможем Красной Армии разбить немецких за-
хватчиков».

С волной гнева и возмущений против подлых действий немецкого империа-
лизма выступили колхозники с. Росоловец. Колхозник тов. Крикун заявил: «Если 
будет нужно, я первый с винтовкой в руках пойду защищать свою родину, чтобы 
окончательно смести с лица земли гитлеровских бандитов».

Работница сахарного завода тов. Мамроцкая заявила: «Мы женщины еще тес-
нее сплотимся вокруг нашей партии и всемирно будем помогать нашей доблестной 
Красной Армии, мы все как одна вольемся в наше производство и будем выпускать 
продукцию высокого качества».

Сборно-сдаточные пункты были обеспечены газетами, журналами, плакатами, 
а также портретами руководителей партии и правительства. Редакцией райгазеты 
«Сталинский прапор» были напечатаны листовки, которые разосланы на места.

С пылающим чуством гнева и глубокой ненавести к фашизму, военнообязанные 
шли на фронт, обещали выполнить с честью задание партии и правительства и до 
последней капли крови бороться за полную победу над врагом.

Однако необходимо отметить единичные случаи, когда вполне годные к служ-
бе в РККА, являлись на военно-медицинские комиссии с целью освобождения их 
от службы в РККА (члены ВКП(б) Голоднер, Вайсбурд). Явно уклоняющихся и 
дизертирства в районе не было. Моральное настроение населения района хорошое, 
выделенные агитаторы проводят с населением массово-разъяснительную работу.

Имеется 15 человек, которые добровольно изъявили желание идти в ряды Крас-
ной армии и беспощадно бить зарвавшихся фашистских палачей. Райкомом комсо-
мола было выделено лучших комсомольцев на сборные пункты в сельисполкомы 
для проведения политмассовой работы по мобилизации.

Держархів Хмельницької обл., ф П – 487 оп. 1, спр. 434, арк. 24-25. Оригінал. Машинопис.

№ 11
Директива Раднаркому СРСР секретарю Кам’янець-Подільського обкому 

КП(б)У «Про хід бойових дій та виконання мобілізаційних планів»

червень 1941 року

Сообщаем директиву Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б). Немедленно 
разошлите ее райкомам партии и райисполкомам НР 02552/Т 30/6 41 г. Секре-
тарь ЦК КП(б)У Бурмистенко. Председатель Совнаркома УССР Л. Корниец. 
Директива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б)партийным и советским орга-
низациям прифронтовых областей. Вероломное нападение фашисткой Германии 
на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения является уничтоже-
ние советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского 
Союза, ограбление нашей страны, захват нашого хлеба, нефти, восстановление 
власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю. Захва-
тил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, 
Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и несколько 
районов западной Украины. Опасность нависла над некоторыми другими облас-
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тями. Германская авиация расширяет территорию бомбежки, подвергая бомбарди-
ровкам города Ригу, Минск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, 
Мурманск. В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную 
схватку со своим опасным и коварным врагом–немецким фашизмом. Наши вой-
ска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками, авиацией. 
Красная Армия, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьется 
за каждую пядь советской земли. Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для 
нашей страны, некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
организации и их руководители все еще не понимают смысла этой угрозы, еще не 
осознали значения этой угрозы, живут благодушно-мирными настроениями и не 
понимают, что война резко изменила положение, что наша родина оказалась в ве-
личайшей опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить всю свою 
работу на военный лад. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные 
советские, профсоюзные и комсомольские организации покончить с благодушием 
и беспечностью и мобилизовать все наши организации и все силы народа для раз-
грома врага, для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма. 
Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б)требуют от вас: 1) в беспощадной борьбе с 
врагом отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли кро-
ви за наши города и села, проявлять смелость, инициативу свойственные нашему 
народу; 2) организовать всестороннюю помощь действующей армии, обеспечить 
организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение армии 
всем необходимым, быстрое продвижение транспортов с войсками и военными 
грузами, широкую помощь раненым, предоставлением под госпитали больниц, 
школ, клубов, учреждений; 3) укрепить тыл Красной армии. Подчинив интересам 
фронта всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий 
разъяснить трудящимся их обязанности и создавшееся положение, организовать 
охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи. Орга-
низовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, 
паникерами, распространителями слухов. Уничтожить шпионов-диверсантов, вра-
жеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным 
батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитер, опытен в 
обмане и распространении ложных слухов. Уничтожить все это в своей работе и 
не поддаваться на провокации; 4) при вынужденном отходе частей Красной Ар-
мии угонять подвижной железнодорожный состав. Не оставлять врагу ни одного 
паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни 
литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность 
государственным органам для вывозки его в тыловые районы, все ценное имуще-
ство, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, 
должно безусловно уничтожаться; 5) в занятых врагом районах создавать парти-
занские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, по-
рчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В захваченных райо-
нах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать 
и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Для руководства 
всей этой деятельностью заблаговременно, под ответственность первых секретарей 
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обкомов и райкомов создать из лучших людей надежные подпольные ячейки и 
явочные квартиры в районном центре, рабочем поселке, железнодорожной стан-
ции, в совхозах и колхозах; 6) немедленно предавать суду военного трибунала 
всех тех, кто своим паникёрством и трусостью мешают делу обороны. Не взирая 
на лица, Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляет, что в навязанной нам войне с 
фашистской Германией решается вопрос о жизни и смерти советского государства, 
о том, быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Те-
перь все зависит от нашего умения быстро организовать и действовать, не теряя ни 
минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом. Задача боль-
шевиков – сплотить весь народ вокруг партии Ленина, Сталина, вокруг Советского 
правительства, для самоотверженной поддержки Красной армии, для победы. 29. 6. 
1941 года П 509 председатель Совнаркома СССР и секретарь ЦК ВКП(б) И. Ста-
лин. Заместитель Председателя Совнаркома СССР В. Молотов.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 1, спр. 434, арк. 6-14, 25. Копія. Машинопис.

№ 12
Інформація секретаря Проскурівського міськкому КП(б)У А. Пуценка про хід 

мобілізації в м. Проскурів

червень 1941 року

Каменец-Подольскому обкому КП(б)У
(Оргинструкторский отдел)

ИНФОРМАЦИЯ
О проведенной мобилизации по городу Проскурову

22-го июня 1941 года после выступления по радио Зам. Председателя СНК Со-
юза ССР и Народного Комиссара иностранных дел тов. Молотова В.М. по всем 
предприятиям города были проведены митинги. На этих митингах трудящиеся 
выразили свою ненависть к фашистской Германии.

23/VІ-41г. В первый день мобилизации значительная часть членов и кандидатов 
партии были мобилизованы в РККА. Это конечно отразилось на малочисленных 
первичных парторганизациях, где 26/VІ-41г. сеть перв. п/организации сократилась 
на 4 перв. п/организаций, а именно: Стройучасток №1, Союззаготтранс, Леспром-
хоз, Облпищепром и комсомольская организация – одна.

Необходимо отметить, что настроение коммунистов и комсомольцев хорошее. 
Однако имело место аморальное настроение члена ВКП(б) Шайкевича, который 
добивался увиливать от воинской обязанности, за что исключен из ВКП(б).

Настроение населения города приподнятое. Все население полно желанием 
победы над фашистскими провокаторами.

Успешность проведения мобилизации. За первый день мобилизации явка со-
ставляла 75%. Из подлежащих явке 224 военнообязанных явилось 169 челов. Явка 
была своевременной, причем значительное количество военнообязанных явилось 
раньше срока на 2-4 часа, было немало случаев явки, которые должны были явить-
ся лишь в последующие дни.
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Политическо-моральное состояние и настроение мобилизованных хорошее. 
О чем свидетельствуют следующие факты:

1) досрочная явка многих призываемых, 2) заявления о принятии досрочно в 
армию и посылке на фронт (т. Натанзон) и о зачислении добровольно в ряды РККА 
(т. Рабина З.Е.), шофер гортеатра Кондратюк и др.

Заявлений о приёме добровольцами в армию поступило 42.
Массово-разъяснительная и политическая работы среди населения в свя-

зи с мобилизацией проводится на предприятиях, артелях, учреждениях, а также 
и в жилкоопах, где разъясняется обращение Зам. Пред. СНК СССР и Наркома 
иностранных дел тов. Молотова В.М.

Случаев явного уклонения от явки по мобилизации не выявлено.
По вопросу поставки автотранспорта: по плану подлежало поставке 193 

автомашины, из них сдано 129, не сдали автотранспорт 36 организаций в количе-
стве 64 машин, не сдали автомашин такие организации, которые по своему харак-
теру автомашин сдавать не могут, как например: спецстрой №3 должен поставить 
15 машин, стройучасток №2 НКВД 4 автомашины, облотдел НКВД 2 машины и 
другие. Кроме того, есть и такие организации, у которых автомашины не исправны 
из-за отсутствия резины, аккумуляторов и др. запчастей.

Организация политической работы на сборно-сдаточных пунктах проведена по 
всем командам и из провожающими беседы по обращению Зам. Пред. СНК СССР 
и Наркома иностранных дел тов. Молотова от 22/VI -41г. По Указам Президиу-
ма Верховного Совета Союза ССР от 22/VI-41г. проведены лекции: «Советский 
патриотизм и любовь к родине», «Как беречь военную тайну», «Великая Отече-
ственная война и задачи советского патриота», по вопросу об обеспечении пенсией 
нетрудоспособных членов семей мобилизованных. Организовано выпуск стенной 
газеты «За родину». Приемо-сдаточные пункты полностью обеспечены газетами, 
журналами и другой необходимой литературой.

Секретарь Проскуровского
Горкома КП(б)У /А. Пуценко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп.1, спр. 434, арк 21-23. Оригінал. Машинопис.

№ 13
Оперативне повідомлення начальнику Генерального штабу 

Червоної армії

3 липня 1941 року 

Армии Юго-Западного фронта отводят свои войска в условиях активных дей-
ствий противника на путях отхода и расстройства движения сильным воздействи-
ем авиации.

В течение 3.7 противник активно действует в ШЕПЕТОВСКОМ и ВОЛО-
ЧИСКОМ направлениях.

Противник небольшими группами стремится выйти в обход 213 мд на ШЕПЕ-
ТОВКУ. ПОДЛУЖНАЯ, ДВОРЕЦ занят пр-ком. Его авиация беспрепятственно 
бомбит СЛАВУТУ, ШЕПЕТОВКУ и ПОЛОННОЕ.
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Штарм 5 – БЕРЕЗНЕ.
2.На фронте 6 армии
Бои идут 6 – 8 км зап. ВОЛОЧИСК, последний обстреливается артиллерией пр-ка.
36 ск занимает ИЗЯСЛАВСКИЙ УР.
49 ск занимает СТАРОКОНСТАНТИНОВСКИЙ УР на фронте ЛЯХОВЦЫ, 

УЛЬЯНОВО.
24 мк – выходит на фронт АВРАТИН, КАНЕВКА.
5 кк
14 кд в 10.00 вела бой в районе ВЯЗОВЕЦ.
Части 3 кд с боями отошли в район ТАРНОРУДА
Штаб 5 кк – ТЕОФИПОЛЬ.
4 мк на привале в районе БОЛ. ЗОЗУЛИНЦЫ, ПИСАРЕВКА, ЧЕПЕЛЕВКА; 

дальнейшее следование район ЖЕРЕБКИ, ПИЛЯВА, БАБИН.
Части 15 мк (10 гап 10 кд) в 18.00 3.7 отмечены в районе КРАСИЛОВ в движе-

нии на СТАРОКОНСТАНТИНОВ.
Штарм 6 переходит АНТОНИНЫ.
3.На фронте 26 армии
Части 26 А в течение 3.7 отходили с рубежа р. ЗЛОТА ЛИПА и к исходу 

выходят на рубеж:
99 сд – ЗАБОЙКИ, КУПЧИНЦЫ.
72 гсд – КУПЧИНЦЫ, СОКОЛУВ.
Штарм 12 – ГУСЯТИН. Баграмян

Лето 1941. Украина: Документы и материалы. Хроника событий /Колектив авт.-сост.: 

Замлинский В. А. (руководитель) и др.– К.: Изд-во «Украина», 1991.–С. 180.

№ 14
Повідомлення заступника командуючого військами

Південно-Західного фронту по тилу

25 червня 1941 р.
5 год. 45 хв.

Заместителю командующего войсками
Киевского особого военного округа

Укрепленные районы второй полосы Коростенский, Новоград-Волынский, 
Летичевский, Могилев-Ямпольский отстроены и приводятся в боевую го-
товность. Принимаются меры к изысканию недостающего вооружения. Для 
усиления этих районов выбрасываются УНС с оставшимися механизмами и 
автотранспортом. Укреплённые районы – Шепетовский, Изяславский, Остро-
польский, Киевский, Старо-Константиновский – пулемётных батальонов не 
имеют. Полевых войск штаб фронта выделить сейчас не может. Решение нач-
штаба фронта – формировать пулемётные батальоны для этих укрепленных 
районов, вооружения нет. Необходимо немедленно отпустить вооружение по 
представлению заявок отдельных укрепрайонов. Для усиления и приведения в 
порядок этих укрепрайонов выбрасываются строительные батальоны и УНС. 
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Я выезжаю по приказанию Военного совета для проверки укрепленных ра-
йонов. Подробных данных о состоянии укрепленных районов первой полосы 
нет, они вошли в подчинение армий, а последние отдельных донесений по 
укрепрайонам не дают. Имеются такие данные: Рава-Русский укрепленный 
район в течение 22.6 был блокирован. Контратакой полевых войск противник 
был отброшен. Укрепленный район восстановил свое положение – потери 
неизвестны.

Струмиловский был блокирован 22.6 140 пулеметному батальону и; 35 
пульбату удалось при помощи полевых войск деблокироваться. Район: ПАР-
ХАЧ в течение 22.6 переходил несколько раз из рук в руки. Есть данные: 
ПАРХАЧ удерживается нами, положение батальона в районе I м. ВЕЛЬКА 
неизвестно. Перемышльский частично блокирован, но утром 23.6.41 проти-
вник был отброшен и положение восстановлено. Н.-Волынский: укрепленный 
район, сведений нет, связь армии долгое время отсутствовала, состояние 
освобожденных ДОТов неизвестно.

Приняты меры к выяснению, после чего донесу.

Зам. командующего войсками
Юго-Западного фронта по тылу
генерал-майор Советников

Лето 1941. Украина: Документы и материалы. Хроника событий /Колектив авт.-сост.: 

Замлинский В. А. (руководитель) и др.– К.: Изд-во «Украина», 1991.–С. 190.

№ 15
Телеграма Державного Комітету Оборони

«ПРО ОБОРОНУ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ ДНІПРА»

11 липня 1941 року  Киев
т. Хрущеву

Получены достоверные сведения, что вы все, от командующего Юго-Западным 
фронтом до членов Военного Совета, настроены панически и намерены произвести 
отвод войск на левый берег Днепра.

Предупреждаю вас, что если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск 
на левый берег Днепра, не будете до последней возможности защищать районы 
УРов на правом берегу Днепра, вас всех постигнет жестокая кара как трусов и де-
зертиров.

Председатель Государственного 
Комитета Обороны
И. Сталин

Лето 1941. Украина: Документы и материалы. Хроника событий /Колектив авт.-сост.: 

Замлинский В. А. (руководитель) и др.– К.: Изд-во «Украина», 1991.–С. 189.
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№ 16
Відомості про кількість евакуйованих документів з території УРСР

1941 року

№ 
пп

Название архива
Всего 

фондов
Всего 
ед.хр.

1. Центральн. Государствен. Архив г. Харьков 4252 1027682
2. Центральн. Архив Революции г. Харьков 789 60687
3. Центральн. Архив Древних Актов г. Харьков 781 207915
4. Центральн. Архив Древних актов г. Киев 456 484061
5. Центральн. Архив Древних актов г. Львов 120 106609
6. Центральн. Архив Труда г. Харьков 659 132933

Итого по Центральн. Архивам: 7057 2019887
Винницкая область

Винницкий Облгосархив 2500 966000
Кам.-Подольская область

17. Кам.-Подольский Облгосархив 743 949045
18. Проскуровский Госархив 1717 299169

Итого по области: 2460 1248214

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2316, арк. 26-27. Оригінал. Машинопис.
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РОЗДІЛ ІI

Документи органів окупаційної влади 
про соціально-економічне та культурно-духовне 

життя населення

№ 17
Наказ польового коменданта м. Кам’янця-Подільського про покарання 

населення смертною карою за переховування зброї, військових речей та одягу

3 серпня 1941 року

О Б ’ Я В А
1. Зброя всякого рода та амуніція мусять бути зданими до 10 серпня штандорт-

ній комендатурі, вулиця Петровського (будинок б. середньої школи № 9).
2. У кого після цього терміну буде ще знайдено будь-яку зброю та амуніцію, або 

коли хто знатиме про находження і про це не заявить, того буде покарано смертю.
3. До того ж терміну повинно бути зданим всіляке військове як німецьке, так і 

б. радянське майно.
4. Невиконання цього переслідуватиметься найсуворішим заходами аж до по-

карання смертю.
5. Незаконне привласнення чужого майна вважається за пограбунок і караєть-

ся смертю.
6. Всілякі радіоапарати, що перебувають у володінню жидів та радянських (ро-

сіян) громадян підлягають негайній здачі фельдкомендатурі. Невиконання цього 
суворо переслідується.

7. Забороняється всьому цивільному населенню ходити по вулицях з 21 го-
дини (9-ої год. вечора) до 5 год. ранку. Кого в цей час зустрінемо на вулиці, буде 
покарано.

ПОЛЬОВИЙ КОМЕНДАНТ 
3 серпня 1941р.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 434, оп. 1, спр. 3, арк. 20. Копія. Друкований відбиток.

№ 18
Наказ польового коменданта про реєстрацію червоноармійців у найближчій 

комендатурі

3 серпня 1941 року

О Б ’ Я В А
Червоноармійці-втікачі, які блукають в уніформі чи в цивільному одязі, обов’я-

зані негайно з’явитись до найближчої німецької комендатури. Хто не з’явиться до 8 
серпня (августа) 1941 р. – буде арештований і розстріляний як бандит.
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Всяка підтримка і сприяння таким волоцюгам з боку цивільного населення су-
воро забороняється. Хто чинитиме протидію цим заборонам – знімається розбоєм 
і його буде покарано смертю.

ПОЛЬОВИЙ КОМЕНДАНТ
3.VІІІ.1941

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 434, оп. 1, спр. 3, арк. 21. Копія. Друкований відбиток.

№ 19
Розпорядження рейхсміністра для зайнятих східних областей

«Про запровадження обов’язкової праці на окупованих територіях»

5 серпня 1941 року

На підставі І частини з № 4; розпорядження впровадження обов’язку праці в 
зайнятих східних місцевостях з 05. 08. 1941р. – постановляю:

№ 1
1) в рамки відкритого обов’язку праці підпадають в інтересі Німецької Держа-

ви потрібні роботи, особливо в сільському господарстві при громадських відділах 
та підземних водяних будовах (побудованих для утримання громадських будинків, 
будова та утримання шляхів, залізниць і водяних шляхів, регулювання бігу води і 
роботи сільського господарства).

2) зобов’язаний до праці кожний, хто працездатний.
Зобов’язаний до праці повинен, якщо можливо, бути призначений до фаху ним 

вивченого.
№ 2

1) зобов’язані до праці будуть притягнуті до виконання праці через Гебітскомісара – 
(Управи праці). …може наложити громадам наказ відносно зобов’язань до праці осіб.

2) платня зобов’язаним до праці належить по тогочасно важному розпоряджен-
ню про урегулювання платні.

№ 3
1) термін (час) обов’язку праці буде визначений Управою праці.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р-458, оп. 1, спр. 1, арк. 12. Копія. Машинопис.

№ 20
Розпорядження про врегулювання заробітної платні

7 серпня 1941 року До міської управи

Поки не встановлена стала заробітня платня, кожен працюючий в індустрії, ре-
меслі, або правліннях мусить одержувати щодня заробітню платню, яка дорівнює 
6-ти карбованцям.

Якщо твердо встановляться ставки на заробітню платню, буде видано різницю 
в заробітній платні, або витрати.

Ця доплата робиться через Міський Банк, окремі підприємства дають на зарп-
лату списки з прізвищами службовців. Справжність цієї доплати мусить бути за-
тверджена Міськ. Комендатурою.
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Ремісні та промислові підприємства, колгоспи, місто і другі установи, які під-
лягають Міському Правлінню, мусять вносити прибутки до каси, поки не буде 
дальшого регулювання.

З цих прибутків Міська каса виплачувала заробітню платню та витрати (видат-
ки), які вимагають підприємства, як наприклад придбання будівельного матеріалу, 
палива (дров) тощо.

За всі видачі зі складів, які військо здає в розпорядження місту, наприклад наф-
ту мусить платити при одержанні.

Такі здобуття ідуть до Міської каси.
Для зміцнення Фінансової каси міста потрібні видатки та витрати, які були до 

цього часу не зазначені, місто негайно складає список дотеперішніх податків та ви-
соту податкових вимірів.

Голова міськуправи          [підпис]        /Головацький/ 

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 435, оп. 1, спр. 1, арк. 5. Оригінал. Машинопис.

№ 21
Розпорядження про забезпечення вчителів квартирами 

та продуктами харчування

8 серпня 1941 року До пана старости с. Слобідки

Всі учителі, які призначені в Ваше село, повинні бути забезпечені квартирами, 
хлібом та продуктами. Отже, з одержанням цього наказуємо Вам забезпечити Ва-
ших вчителів вищезгаданим.

Одноразово до відкриття школи потрібно таку привести в належний вигляд, 
тобто відремонтувати.

Відпуск продуктів поки що по старим цінам.
Староста Районної Управи                      [підпис]

Секретар                      [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 475, оп. 1, спр. 1, арк. 2. Оригінал. Машинопис.

№ 22
Оголошення польового коменданта до єврейського населення 

міста Кам’янця-Подільського
8 серпня 1941 року

До жидівського населення м. Кам’янець-Подільська

1. Всім особам жидівської раси, які самі або з жидівськими родинами займають 
помешкання на Новому Плані, Руських Фільварках, Польських Фільварках, Кар-
васарах, Підзамчу, Зіньківцях, Циганівці, Біланівці та Довжок, наказується звіль-
нити всі житлові та господарські приміщення до 3-х годин дня 9-го серпня 1941 
року та переселитись до жидівського житлового кварталу ГЕТТО у старому місті 
Кам’янця-Подільського. Ручний багаж вагою до 50 кілограм може бути взятий з 
собою, меблі та інше повинно залишитись на місці.
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2. Жиди мають право вільно рухатись в межах відведеної частини міста 
(ГЕТО). Категорично забороняється залишати ГЕТТО без спеціального письмо-
вого дозволу Міської Управи. Кожного, хто порушить це розпорядження, буде 
суворо покарано.

3. Жидівське населення негайно має по переході в ГЕТТО, обрати жидівську 
раду з 5-ти осіб, якій тільки й дозволяється виступати по всіх жидівських справах 
в урядових міських установах, звертаючись до них тільки на німецькій або україн-
ській мові.

ПОЛЬОВИЙ КОМЕНДАНТ.
МІСЬКА УПРАВА.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 434, оп. 1, спр. 1, арк. 48. Копія. Друкований відбиток.

№ 23
Наказ міської управи міста Кам’янця-Подільського 

про нарукавні пов’язки та перебування у гетто єврейського населення

8 серпня 1941 року

О г о л о ш е н н я
Управа в останній раз попереджує жидівське населення про необхідність носи-

ти на руці пов’язку з сіонською зіркою, незалежно від спеціальності.
Управа вдруге нагадує жидівському населенню що не зараховано до спеціа-

лістів (списки яких вивішені у входу в Управу), що воно повинно знаходитись 
у ГЕТТО (б.Учбат за залізницею), й не вештатися по всьому місту та в будинку 
Управи.

Нагляд за виконанням цього покладено на міліцію з накладенням на винних 
адмінпокарання – штраф, арешт, які здійснюються негайно.

Управа

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 434, оп. 1, спр. 3, арк. 41-41зв. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 24
Оголошення польового коменданта для єврейського населення про заборону 

купівлі продуктів за межами Старого міста у Кам’янці-Подільському

24 серпня 1941 року

З сьогоднішнього дня продаж різних продуктів жидам не дозволяється.
Жиди, які будуть купувати продукти за межами старого міста, караються.
Куплені продукти за межами старого міста конфіскуються, продавець карати-

меться.

24.08.1941 року    Польовий комендант

Держархів Хмельницької обл., ф.Р-434, оп. 1, спр. 1, арк. 5. Оригінал. Друкований відбиток.



Розділ ІI. Документи органів окупаційної влади про соціально-економічне та культурно-духовне життя населення

45

№ 25
Довідка про кількість шкіл та учнів у 

Полонському районі станом на 1941-1942 навчальному році

серпень 1941 року

Всього в районі є 19 початкових шкіл і 21 НСШ, разом 40 шкіл, в них класів:
1 – IV, – 164, комплектів – 113 – в них учнів...................... 4472
У – VII – 76  – ’’ –   76 – в них учнів………………...... 2594
Разом  240,  – ’’ –   199 – в них учнів………….......... 7066
У I–IV класах в середньому по району припадає на один комплект 39,5 учнів, 

V – VII класах – 34 учні.
Така мала кількість учнів припадає на один комплект тому, що наш район в 

діаметрі має 80 – 85 кілометрів і окремі села, зокрема Тадеушпіль М – Лабунь, Ко-
толянка, М – Волянськ, Загуба, Лодзянівка, Варварівка, Котюржинці, Любомирка 
знаходяться на віддалені від інших сіл 5 – 8 кілометрів, і вони не сполучені до-
брими дорогами, внаслідок чого учні ходити в школу в інше село не можуть і в цих 
школах припадає на один комплект 21 – 32 учні в зв’язку з тим, що в цих селах 
немає більшої кількості дітей шкільного віку.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 54, Оригінал. Машинопис.

№ 26
Розпорядження про відкриття шкіл

17 вересня 1941 року Завідуючому Полонського району райвідділу
 наросвіти та культури

На В/запитання, які поступлені до нас, Шепетівський Окрвідділ наросвіти від-
повідає, що в селі Липовці дозволяється відкрити школу німецькою мовою, а в селі 
Лозянівка – школу українською мовою.

Голова Окруправи                       /Петровський/
Зав. ОВ. ОК.                       /Бунтовський/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 56,арк. 27. Копія. Машинопис.

№ 27
Повідомлення про роботу Кам’янець-Подільського механічного заводу 

«Мотор»

21 вересня 1941 року

Кам’янець-Подільський механічний завод «Мотор» відновив роботу і приймає 
закази на різні ремонти млинів, турбін, двигунів та сільськогосподарського інвен-
тарю. Виготовляє завод ручні та кінні січкарні.

Адреса вул. Петровського

Подолянин. – 21 вересня 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 28
Повідомлення про роботу Славутської суконної фабрики

21 вересня 1941 року

Славутська суконна фабрика (директор пан Міньков) за серпень місяць план 
продажу виконала на 75%, випустивши 1402 ковдри.

Подолянин. – 21 вересня. – 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 29
Довідка про стан освіти в Антонінському районі

25 вересня 1941 року Кам’янець-Подільського обласного відділу освіти

Антонінський районовий відділ народної освіти повідомляє:
1. Охоплено учнів навчанням І-ІV класів 4746.
2. В V-VII класах 1266.
3. В VIII-Х класах 438.
4. Пед. кадрів по району 202.
З них: з вищою освітою – 5, Учит. Інститут – 21, з середньою педагогічною – 91, 

засередньою загальною – 68, з середньою незакінченою – 20.
Всі школи району учителями укомплектовано. Бюджет шкіл не складено, па-

ливом не забезпечені.

Зав відділом освіти і культури                      /Глазюк/
Секретар                       /Чуйко/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 805, оп. 1, спр. 150, арк. 16. Копія. Машинопис.

№ 30
Інформація про роботу освітніх закладів області у вересні 1941 року

28 вересня 1941 року

По всіх районах Кам’янець-Подільської області відновлено роботу початкових 
та неповно-середніх шкіл. Навчання обов’язкове та безкоштовне.

Розпочали працювати: Славутський педагогічний технікум, Говірський сіль-
ськогосподарський технікум, Голозубинецький веттехнікум, Ново-Ушицький 
технікум механізації сільського господарства. Відновлюється робота Кам’янець-
Подільського Педінституту з факультетами: лінгвістичним (з відділами німецької 
та української мови), історико-географічним та фізико-математичним.

Подолянин. – 1941 р. – 28 вересня. – С. 1. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 31
Інформація про зміни в управлінні сільським та індустріальним господарством 

на території рейхскомісаріату «Україна»

вересень 1941 року

Від сьогодні все господарство належить цивільній владі. Щодо підприємств 
котрі належатимуть Військовим Управам (Wehrwirtschaftsinspektion), то про під-
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порядкування їх буде зазначено окремо. Сільським господарством зо всіма його га-
лузями в Головному Комісаріаті керуватиме Головний Керівник сільського госпо-
дарства (Hauptlandwirtschaftsfuіhrer) Горник. Його заступниками є Штабслайтер 
Герфорт та сільськогосподарчі керівники в районному Комісаріаті.

Всім індустріальним господарством в Головному комісаріаті керує керівник 
Ві-Группи Польової Комендатури 183, Капітан Вольтман, котрий об’єднує керівни-
цтво по всім військовим та цивільним питанням. Його заступниками є Військової 
Управи Радники (Kriegs – Verw – Rate) Доктор Кремер та Фогель. Про інших за-
ступників буде повідомлено окремо.

Цим встановлено відповідальність за весь господарчий сектор. Ніякі військові 
або цивільні відділи Управи не мають права змінювати або давати інші розпоря-
дження, крім розпорядження від вищевказаних осіб. Районні Комісари повинні 
забезпечити ознайомлення всіх керівників підприємств з вищевказаним.

При Головному Комісаріаті існує в м. Кам’янець-Подільському Відділ поста-
чання військовим частинам, котрий очолює Штабсцалмайстер Лайзінг. Філії відді-
лу маються у м. м. Проскурові та Шепетівці. Військовим Комендантом на Україні 
буде зазначено термін, з якого всі військові частини одержуватимуть постачання 
через Відділ. З цього ж числа всім військовим частинам забороняється купівля на 
приватному ринку всякого роду постачання. Термін буде оголошено своєчасно.

Борн

Держархів Хмельницької обл., Ф. Р- 434, оп. 1, спр. 3, арк. 66. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 32
Роз’яснення обласного відділу освіти 
щодо призначення на посаду вчителів

3 жовтня 1941 року До завідуючих окружних відділів освіти і культури

Кам’янець-Подільський обласний відділ освіти і культури звертає Вашу увагу 
на те, що Райвідділи освіти і культури призначали на підробіток людей не за фахом 
і освітою: призначались на підробіток зоотехніки, лаборанти, які не мають педаго-
гічної освіти і д. р.

Обласний відділ роз’яснює, що мають права на підробіток в 1- 4 класах ті, що 
закінчили 8 класів жіночої гімназії, учительську семінарію, педтехнікум, педшколи. 
В 5-7-х класах призначати вчителів, що закінчили дворічні учительські інститути. 
В 8-10-х класах призначати тих, що закінчили університети, ІНО і педінститути.

Отже, Вам необхідно зараз же переглянути укомплектування шкіл округи з 
тим, щоб забезпечити роботою, в першу чергу, тих, які мають відповідну педагогіч-
ну освіту.

На вільні вакансії призначити тимчасово тих, які мають незакінчену педагогіч-
ну освіту.

Є випадки, коли на підробіток призначають тих, які не мають жодних докумен-
тів про освіту.

Таке явище не повинно мати місця в практиці роботи, а тому його слід усуну-
ти.
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Всі вчителі повинні зберігати свої документи (копії) про освіту і стаж підробіт-
ку в райвідділі освіти і культури.

Призначення вчителів до початкової школи НСШ та завідувачів початкових 
шкіл тимчасово покладається на завідувачів райвідділів освіти та культури.

Призначення вчителів до середніх спеціальних та загальних шкіл та директорів 
НСШ тимчасово покладається на завідувачів округовими відділами освіти і куль-
тури.

Завідувачів округовими відділами освіти і культури, Завідувачів спеціальних 
середніх і середніх шкіл, інспекторів методистів районових та окружних відділів 
освіти і культури затверджує Обласний відділ освіти та культури.

Ряд районів, укомплектовуючи школи, зберігає класи-комплекти по 15 – 25 
учнів. Таке комплектування призводить до зайвих витрат державних коштів, а тому 
пропонуємо переукомплектувати класи шкіл з тим, щоб на вчителя 1- 4-х класів 
припадало 40 – 50 учнів, а 5 – 10 класах не було менше 35-45 учнів.

Голова Кам’янець-Подільської обласної управи          [підпис]               /Наненко/
Зав. Облвідділом освіти та культури          [підпис]                       /Ткач/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 805, оп. 1, спр. 150, арк. 57. Оригінал. Машинопис.

№ 33
Оголошення про відкриття в м. Кам’янці-Подільському 

курсів землемірів-землевпорядників

5 жовтня 1941 року

В м. Кам’янець-Подільську відкриваються дворічні 
КУРСИ ЗЕМЛЯРІВ – ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ

Курси підпорядковані Обласній Господарчій Управі. Навчання на курсах плат-
не – 300 крб. на рік. Частина учнів буде звільнена від платні за навчання.

На курси приймаються особи, що закінчили 8 класів десятирічної школи та ви-
тримають іспити в обсязі 8 класів – по алгебрі, геометрії та українській мові.

Іспити будуть проводитися 8 та 9 жовтня в приміщенні курсів.
Ті, що закінчать курси, одержують звання землеміра – землевпорядника.
Крім того, при курсах буде організовано групу з однорічним навчанням.
В групу з однорічним терміном навчання приймаються особи, що закін-

чили повні середні школи по конкурсу представлених атестатів за середню 
школу.

Заяви про прийняття на курси подавати в письмовій формі на ім’я директора 
курсів, приклавши до заяви свідоцтво про закінчення 8 класів або атестата про за-
кінчення десятирічки.

Заяви та документи повинні бути подані до 9 жовтня цього року.
Навчання на курсах розпочнеться 15 жовтня ц. р.
Адреса курсів: Кам’янець-Под., б. вул. Косовського № 3.

Подолянин. – 1941 р. – 5 жовтня. – С. 2. Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 34
Оголошення Кам’янець-Подільської школи сліпих про прийом учнів

5 жовтня 1941 року

Кам’янець-Подільський приют – школа сліпих
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

До 1-4 КЛАСІВ віком від 7 до 15 років
Батькам забезпечити своїх дітей теплим одягом і взуттям.

Навчання і утримання дітей за рахунок держави – безкоштовно.
Адреса: Підзамче, б. вул. Папаніна Ч. 50

Подолянин. – 1941 р. – 5 жовтня. – С. 2. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 35
Оголошення Кам’янець-Подільської середньої школи № 2 

про додатковий прийом учнів

5 жовтня 1941 року

Кам’янець-Подільська середня школа№2 оголошує додатковий
НАБІР УЧНІВ

до VIII, IX та Х класів. Прийом заяв в канцелярії школи – м. Кам’янець-
Подільськ, вул. Московська буд. ч. 11 (бувша залізнична школа).

Подолянин. – 1941 р. – 5 жовтня. – С. 2. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 36
Інформація облфінвідділу щодо оподаткування населення сіл єдиним 

сільськогосподарським податком
5 жовтня 1941 року

Інструктивні вказівки
Оподаткування села в поточному році єдиним сільськогосподарським подат-

ком проводиться лише на 50% проти податків, які існували раніше, а саме:
1. Землі, що знаходяться в особистому користуванні (присадибні землі), опо-

датковуються по 250 карб. з одного га.
2. Землі в користуванні колгоспу, які зайняті під посівом зерно-бобових, бага-

торічних трав – по 16 карб. з одного га.
3. Землі, зайняті під садами і виноградниками (плодоносними) – по 6 карб. з га.
4. Від оподаткування звільняється вся худоба і бджільництво.
5. Вводиться новий податок на некорисних тварин – псів та котів.
а) за одного пса – 10 карб.,         за одного кота – 3 карб.
б) за другого пса – 15 карб.        за другого кота – 6 карб.
в) за третього пса – 30 карб.       за третього кота – 18 карб.
6. Термін сплати податку:
а) 50% – до 25 вересня 1941 року,
б) 50% – до 15 жовтня 1941 року.
7. Від єдиного земельного податку звільняються:
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а) господарства осіб похилого віку, що не мають в родині інших працездатних 
членів родини;

б) господарства інвалідів І-ІІ групи інвалідності війни і праці;
в) надається знижка з нарахованої суми єдиної земельної оплати на 15% на не-

працездатних членів родини – при 2-х працездатних членах родини на трьох не-
працездатних і більше членів господарств.

До непрацездатних відносяться:
а) чоловіки 1881 року народження і старші;
б) жінки 1886 року народження і старші;
в) діти 1925 року народження і пізніше;
г) явні каліки, що не беруть трудової участі в господарстві.
8. Райфінвідділам Управ негайно нарахувати земельний податок, грошовий по-

даток з колгоспів, а також податок на псів і котів в розмірі окремих громад, з відпо-
відним наданням знижок і пільг.

9. Одержати від усіх установ, що будуть фінансуватись, кошториси на всі ви-
трати на час з 1/VІІІ.-1941р. по 1/1. 1942 року, які ретельно перевірити і зробити 
зведення видаткової частини.

Після цього зробити загальний зведений бюджет по районі, який надіслати до 
свого окружного фінвідділу до 25 вересня ц.р.; окружні фінвідділи, перевіривши 
зведений бюджет округи, подають його до облфінвідділу не пізніше 1 жовтня ц.р.

Облфінвідділ

Український голос.–5 жовтня 1941 р., Оригінал. Друкований відбиток.

№ 37
Інформація про хід виконання заготівлі пшениці, жита та ячменю в районах області

9 жовтня 1941 року

Через декілька днів, 15 жовтня, по нашій області мусить бути закінчена заго-
тівля пшениці, жита, ячменю. До кінця жовтня треба повністю виконати хлібоза-
готівельний план по всіх культурах. Так, станом на 25 вересня по Проскурівсько-
му районі план хлібозаготівель виконано на 10,7% по Старокостянтинівському, 
Вовковинецькому – на 6,2%, по Красилівському на 3,2%. Зовсім не припустимо 
відстають райони Плужнянський і Славутський, що заготовили лише по 8-9 тонн 
зерна, Теофіпольський – 14 т., Грицівський – 24 т., Віньковецький і Берездівський 
по 47 т., Заславський – 32 т. Це відставання спричинено рядом причин: невміле 
керівництво, що призвело до роздуття штатів до 20 чоловік.

Подолянин.– 9 жовтня. – 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 38
Інформація про кількість млинів на території Кам’янець-Подільської області

9 жовтня 1941 року

Кам’янець-Подільська область налічує до 700 млинів, з них: державних 47, 
громадських 610, власницьких 43. Загальна спроможність за добу всіх млинів ста-
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новить біля 1000 тонн борошна. З 657 млинів парових – 26, нафтових – 34, водя-
них – 597.

Майже всі парові та нафтові млини не працюють внаслідок пального, а водяні 
втратили за панування більшовиків до 30% потужностей. Загальна потужність всіх 
млинів  дорівнює на перше червня 1941 року 8,5 тис. кінських сил, а зараз ледве 
досягає 6,1 тис. Великої руйнації зазнало млинарське господарство під час втечі 
більшовиків. Зусиллями завідуючих Цівковецького, Кадиївського, Жванецького і 
Цибулівського млинів збережено майно і устаткування від руйнації.

Перед обласним мукомольнокруп’яним трестом стоять важливі завдання за 
три місяці, що залишаються до кінця року, треба: відремонтувати 12 державних і 
40 громадських млинів, укомплектувати відповідним штатом фахівців і робітників, 
організувати 2 державних лабораторії в млинах.

Подолянин. – 9 жовтня. – 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 39
Наказ голови Кам’янець-Подільської обласної управи про створення на 

території області 9 округ

9 жовтня 1941 року

НАКАЗ №12
по Кам’янець-Подільській Обласній Управі

§ 1
Відповідно до постанови Головного Комісаріату Поділля, в Кам’янець-

Подільській області утворити 9 округ:
1. Кам’янець-Подільську (центр м. Кам’янець-Подільськ), в склад якої входять: 

1) Кам’янець-Под., 2) Старо-Ушицький, 3) Орининський, 4) Смотрицький, 5) Че-
меровецький  райони.

2. Дунаївецьку (центр м. Дунаївці), в склад якої входять: 1) Дунаївецький, 
2) Миньковецький, 3) Ново-Ушицький, 4) Віньковецький, 5) Солобковецький ра-
йони.

3. Ярмолинецьку (центр м. Ярмолинці), в склад якої входять: 1) Ярмолинець-
кий, 2) Городоцький, 3) Сатанівський, 4) Михалпільський райони.

4. Проскурівську (центр м. Проскурів), в склад якої входять: 1) Проскурів-
ський, 2) Фельштинський, 3) Чорноострівський, 4) Волочиський  райони.

5. Летичівську (центр м. Летичів), в склад якої входять: 1) Летичівський, 2) Де-
ражнянський, 3) Вовковинецький, 4) Меджибіжський райони.

6. Старо-Костянтинівську (центр м. Старо-Костянтинів), в склад якої входять: 
1) Старо-Костянтинівський, 2) Грицівський, 3) Остропільський, 4) Старо-Синяв-
ський райони.

7. Антонінську  (центр м. Антоніни), в склад якої входять: 1) Антонінський, 
2) Красилівський, 3) Базалійський райони.

8. Шепетівську (центр м. Шепетівка), в склад якої входять: 1) Шепетівський, 
2) Полонський, 3) Берездівський, 4) Славутський райони.
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9. Заславську (центр м. Заслав), в склад якої входять: 1) Заславський, 2) Плуж-
нянський, 3) Ляховецький, 4) Теофіпольський райони.

§ 2
Підпорядкувати міські Управи: Кам’янець-Подільську – Кам’янець-Поділь-

ській округовій Управі; Проскурівську – Проскурівській округовій Управі, Шепе-
тівську – Шепетівській округовій Управі.

Всі округові управи підпорядковані обласній Управі.

§ 3
Закінчити укомплектування керівним складом працівників округові та міські 

управи не пізніше 12 жовтня 1941 року.

Голова Кам’янець-Подільської Обласної Управи

Подолянин. – 9 жовтня. – 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 40
Повідомлення про відновлення роботи 

Проскурівського шкіряно-хімічного заводу

10 жовтня 1941 року

Вже третій місяць працює Проскурівський шкіряно-хімічний завод. Тут, крім 
шкір, продукують мило, гуталін, березовий дьоготь, лако-фарби тощо.

За два місяці роботи заводу (вересень-жовтень) реалізовано продук-
ції: мила на 20400 крб., мастила (коломазі) – на 23 тис. крб., гуталіну – на 
1500 крб.

За цей час вироблено шкіри – хрому 80 тис. кв. дцм. на суму 89.697 крб., 239 шкір 
сировиці вагою 1212 кг на суму 24.240 крб.

З ініціативи дирекції заводу (директор п. Старцун П.І.) організовано шорний 
цех, який уже реалізував продукції на 12.900 крб.

Український голос. – 10 жовтня. – 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 41
Наказ №1 

комісара Дунаєвецької округи «Про свята»

13 жовтня 1941року Районним старостам

Днем святкування рахується тільки неділя. В останні дні тижня необхідно пра-
цювати.

Винятки будуть оповіщені в газеті «Дунаєвецькі вісті». Про що довести до відо-
ма священнослужників.

Православні та католицькі священнослужники, тільки з мого дозволу можуть 
відправляти церковну службу та релігійні обряди. Дозвіл на це вони одержують 
персонально в мене.
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Хто без дозволу буде відправляти релігійні обряди та церковну службу, буде 
покараний.

Для жидів не існує свят, вони примушені працювати щоденно.

Вісті. – 1941 р. – 13 жовтня. – С. 1. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 42
Постанова № 3

Кам’янець-Подільської обласної управи
16 жовтня 1941 року

За даними обласного відділу освіти і культури, по округах і районах області 
районні Управи, сільські старости, директори і завідувачі шкіл приділяють недо-
статню увагу школі і шкільній освіті.

Це видно з того, що:
1. По сьогоднішній день ще не всі школи забезпечені обладнанням та паливом 

на зиму.
2. В багатьох випадках сільські старости без погодження з директором школи, 

з районною Управою передають шкільні будинки, обладнання школи приватним 
особам (бувшим власникам), релігійним громадам, використовують шкільні при-
міщення під зерносховища і ін.

3. При укомплектуванні шкіл в цілому ряді випадків директори шкіл і відділи 
шкіл і відділи освіти укомплектували класи з 15-20 учнів, що приводить до нераці-
онального витрачання державних коштів.

4. Відвідування школи учнями вкрай незадовільне. Є випадки, коли в клас 
з’являється 2-3 учні, і це становище проходить поза увагою сільських старост і Ра-
йонових Управ.

Виходячи з цього Обласна Управа постановляє:
Навчання в 1-7 класах є обов’язкове і безкоштовне. Школу починають відвід-

увати діти ті, яким на 1 вересня є повних 7 років, старші – до 15 років.
Батьків, які не відправляють своїх дітей до школи, притягати до відповідаль-

ності (штраф до 300 крб.)
Сільським старостам т. п районовим Управам негайно вжити заходів щодо за-

безпечення шкіл паливом та обладнанням.
Обласному, окружним та районовим відділам освіти переглянути мережу шкіл 

в той бік, щоб ліквідувати «карликові» класи і довести навантаження на кожного 
учителя в 1- 4 класах до 50 учнів і в старших – 40-50 учнів. Винятки дозволяються 
лише з дозволу окружного і обласного відділів освіти.

Заборонити старостам сіл передавати без дозволу Окружної Управи будь-кому 
шкільні приміщення, клуби, колбуди, читальні, а також використовувати їх не за 
призначенням.

Нагляд за виконанням цієї постанови покладено на сільських старост та район-
ні Управи.

Подолянин. – 1941 р. – 16 жовтня.  – С. 1. Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 43
Оголошення про прийом студентів 

до Кам’янець-Подільського інституту народної освіти

16 жовтня 1941 року

Кам’янець-Подільський Обласний відділ освіти і культури
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

ДО 1-ГО КУРСУ ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ
В Інститут приймаються особи віком від 17 до 35 років. До іспитів допуска-

ються ті, які мають знання за середню школу (10-річку). Від іспитів звільняються 
відмінники навчання.

Всі вступники подають до канцелярії Інституту (Московська, 25) заяви з таки-
ми документами:

1. Автобіографію.    3. Довідку про місце мешкання.
2. Свідоцтво про освіту.   4. Довідку про стан здоров’я.
5. Чотири фотокартки розміром 3х4.
Заяви приймаються з 10 по 25 жовтня ц. р. Вступні іспити з 25 жовтня з таких 

дисциплін:
1. З української мови і літератури (диктант і твір).
2. З німецької мови (усно).
3. З фізичної географії (усно).
4. Алгебри, геометрії, тригонометрії (письмові та усні іспити).
Студенти інституту користуються гуртожитком та харчевнею на пільгових 

умовах.
Подолянин. – 1941 р. – 16 жовтня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 44
Газетна стаття 

«Завдання шкіл і громадськості в 1941-42 навчальному році»

16 жовтня 1941 року

СРСР – тюрма народів – розвалилась. Трудолюбивий український народ, одер-
жавши волю, приступив до відбудови зруйнованого народного господарства, до 
створення своєї держави на європейський лад. В цій творчій діяльності звільненого 
народу визначне місце займає шкільна справа.

Розвиток української держави вимагатиме все більше інтелігенції, спеціалістів 
різних фахів і напрямів. Їх може дати тільки школа. Звідси випливають і завдання, 
що стоять перед школою і громадськістю. Школа разом з учительським колективом 
повинна дати учням ґрунтовні знання з різних дисциплін, виховати в них любов до 
українського народу, що віками боровся за свою самостійність.

Завдання велетенські. Труднощі на шляху здійснення їх теж не малі. Нема про-
грам, підручників, не вистачає відповідної літератури, зошитів. А головне – наша 
необізнаність з організацією шкіл європейського типу.

Але чи можуть зупинити ці труднощі? Звичайно, ні. Ми йдемо вперед, тво-
римо, організовуємо. Лише зовсім не підготовлені педагоги можуть очікувати на 
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вказівки, методи розробки, підручники, на спеціальну літературу. Їм слід сказати 
прямо: не чекайте – зараз війна, єсть головніші завдання. Потрібно покладатися 
на свої власні сили, щоб кожна школа, кожен відділ освіти створили навколо себе, 
колектив, який би зайнявся розробкою методичних питань, – звісно пов’язаних з 
практичними потребами школи. Особливо вимагають розробки такої дисципліни, 
як українська література, історія, географія, – де читати, який об’єм матеріалу для 
того чи іншого класу, яких письменників вивчати в тому чи іншому класі.

Обласний, окружні і районні відділи освіти й культури повинні максимально 
допомогти в цьому шляхом створення методичних об’єднань, в які б увійшли кращі 
спеціалісти тієї чи іншої дисципліни, ці методичні об’єднання мусять розв’язати і 
дати відповіді на всі запитання шкільного життя. Вони повинні залишитись осно-
вним осередком в шкільній ланці до того часу, поки будуть програми, нові підруч-
ники, методична література й інше.

Складним питанням також в шкільному житті є дисципліна учнів. Система ви-
ховання в радянській школі привела до того, що вчитель в очах учнів був зовсім не 
авторитетною особою. Йому можна було грубити, насміхатися з нього, не викону-
вати розпоряджень і бути безкарним. Цьому тепер потрібно покласти край.

Учитель не на словах, а на ділі повинен стати центральною фігурою в школі 
та авторитетним в суспільстві. Щоб цього досягти, необхідно почати з наведення 
порядку і налагодження дисципліни в школі, надати вчителеві широких прав у ви-
ховному процесі.

Всі ці питання впираються в режим, внутрішні розпорядки школи. Його тре-
ба створити і запровадити в життя. В цьому активна участь належить директорам 
шкіл, старим досвідченим педагогам, батькам.

Не менш важливе питання шкільного життя – це відвідування учнями школи. 
Непоодинокі явища, коли в клас з’являється 5 – 10 учнів, а решта зайняті польови-
ми роботами, або на пасовиську.

Освіта і виховання дітей – справа не лише держави, але й батьків. У них теж 
повинно бути прагнення до того, щоби дати своїм дітям освіту, підготувати їх до 
вступу у вищі спеціальні школи, аби в майбутньому держава мала кваліфікованих 
спеціалістів з високими знаннями. Навчання в школах є загальним і обов’язковим 
та безкоштовним з 1 до 7 класів.

Участь у вирішенні цих важливих завдань зобов’язана прийняти вся свідома час-
тина суспільства. Нова школа повинна стати справою всього українського народу.

Подолянин. – 1941 р. – 16 жовтня. – С. 1. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 45
Розпорядження Дунаєвецького окружного комісара Еггерса про встановлення 

ярмаркових днів

23 жовтня 1941 року

В подальшому ярмарки можуть відбуватись тільки один раз на тиждень. Я даю 
дозвіл для слідуючих місцевостей на ярмаркові дні:

ПОНЕДІЛОК: В.Залісцях район Дунаєвецький
 Морозові -//- Солобковецький
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ВІВТОРОК: В Миньківцях район Миньковецький 
  Віньківці -//- Віньковецький

 В середу немає ярмарків.

ЧЕТВЕР:  В Дунаївцях район  Дунаєвецький 
 Шатаві -//- -//-
 Жванчику -//- Миньковецький
 Віньківцях -//- Віньковецький
П’ЯТНИЦЯ:  В Татарисках район Солобковецький

 В суботу немає ярмарків

НЕДІЛЯ: В Глібові район Миньковецький
 Нова-Ушиця -//- Ново-Ушицький

Коли в деяких місцевостях, крім цих днів, ярмарки відбувалися ще й в неділю, 
то на це і надалі дається дозвіл.

Продукти, котрі швидко псуються, можна продавати щоденно. 
В зв’язку з цим розпорядженням в м. Дунаївцях відмінюються ярмарки у ві-

второк та п’ятницю, а відбуваються тільки по четвергах та неділях.
За невиконання цього розпорядження буде оштрафовано реквізицією продук-

тів та іншими штрафами.
Окружний Комісар ЕГГЕРС

Миньковецькі вісті. – 2 листопада 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 46
Розпорядження про виділення зерна вчителям

24 жовтня 1941 року Голові колгоспу Шепетівського району

Згідно розпорядження Пана Гебітскомісара Вам необхідно виділити хліба в 
кількості … із розрахунку 9 кг на душу, для розподілу вчителям вашої школи згідно 
приложеного списку.

Зав. РВНО                     [підпис]
Зав. ОВОК

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 56, арк. 19. Оригінал. Рукопис.

№ 47
Газетна стаття М. Ковальського «В інституті народної освіти»

26 жовтня 1941 року

В наступному місяці розпочне свою роботу Кам’янець-Подільський інститут 
народної освіти, тимчасово в приміщенні бувшої першої школи, в старому місті. 
Там же будуть і гуртожитки для студентів.
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З 25 жовтня почалися вступні іспити. При ІНО складуться вісім груп. Виклада-
чами інститут в основному забезпечений. При інституті буде організовано їдальню 
для студентів на пільгових умовах.

Подолянин. – 1941 р. – 26 жовтня. – С. 3. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 48
Газетна стаття Т. П-кого «Бібліотека з української літератури»

26 жовтня 1941 року

В Кам’янець-Подільському міському театрі відкрито нову бібліотеку, переваж-
но з української літератури, що справляє гарне враження на читачів.

В бібліотеці є великий вибір класичної, історичної, драматичної та музичної лі-
тератури, в якій оспівується багатолітня боротьба українського народу за своє націо-
нальне і культурне визволення. Твори багатьох українських письменників, що раніше 
переслідувались більшовиками одразу широко розповсюджуються серед населення. 

Подолянин. – 1941 р. – 26 жовтня. – С. 3. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 49
Газетна стаття Сутворовського «Вивчають німецьку мову»

9 листопада 1941 року

Майже місяць, як при міській міліції утворено школу по вивченню німецької 
мови. Зайняття тут відбуваються через день. На кожній лекції буває не менше як 30-
40 присутніх міліціонерів. Викладання німецької мови провадиться п. Розенвальдом.

Подолянин. – 1941 р. – 9 листопада. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 50
Газетна стаття П.Т. «Більше уваги виховній роботі в школі»

13 листопада 1941 року

Організація виховного процесу – одне з корінних питань наших шкіл. На жаль, 
в цій галузі наші педагоги працюють недостатньо, тому й дисципліна серед учнів 
стоїть на низькому рівні.

Внаслідок цього мають місце невиконання учнями домашніх завдань, спізнен-
ня на лекції, прогули тощо. Падає в вічі погане й некультурне поводження шко-
лярів серед дорослих, особливо поза межами школи. Замість того, щоб працювати 
над книжкою, виконанням завдань, багато учнів у вечірні години вештаються по 
вулицях, відвідують ресторани, буфети.

Ці факти неприпустимі, з ними треба вести повсякденну рішучу боротьбу. Ви-
ховна робота в наших школах мусить зайняти визначне місце. Вчительський персо-
нал повинен зосередити більше уваги на дисципліні учнів. Поведінка кожного учня 
в школі мусить бути відома всьому колективові учителів, тим більше вони мусять 
знати, як учень поводить себе поза школою. Необхідно також тримати щільний 
зв’язок з батьками, адже вони в цьому можуть допомогти дуже багато.
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З метою покращення дисципліни серед учнів, в школах заведено порядок ко-
лективного відвідування театру, кіно, концертів. Цих настанов школи начебто до-
тримуються. Діти приходять до театру колонами, під наглядом керівників шкіл та 
вчителів, однак належної шкільної дисципліни все ж не відчувається. Багато учнів, 
всупереч цим настановам, сходяться поодинці. Під час вистави чи то концерту чи-
нять бешкети, в приміщенні сидять в головних уборах, плюються та лузгають на-
сіння. Все це проходить поза увагою вчителів.

Це прояви минувшини, вони могли бути лише в більшовицькій школі. 
Цю спадщину мусимо тепер викорінювати. Теперішня українська школа но-

сить інший характер виховної роботи. Завдання всіх наших педагогів – неустанно 
попрацювати над тим, щоб виховна робота сучасних українських шкіл порівнялась 
з виховними процесами німецьких шкіл.

Подолянин. – 1941 р. – 13 листопада. – С. 2. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 51
Газетна стаття О. Кільчевського «Почав працювати Інститут Народної Освіти в 

м. Кам’янець-Подільському»

16 листопада 1941 року

В умовах життя, що наступило після знищення непереможною німецькою ар-
мією московсько-більшовицьких кайданів, розпочав свою роботу Кам’янецький 
Інститут Народної Освіти.

Цей факт треба розцінювати, як факт великого історичного значення не тільки 
для Кам’янця, але й для всієї нашої країни, яка після повалення більшовицької вла-
ди приступила до розвитку української національної культури на засадах найкра-
щих європейських зразків, в першу чергу тих, що дає найпередовіша європейська 
країна Німеччина.

Руїнницьке панування більшовиків призвело до того, що в Кам’янці в 1935 р. 
не залишилось ні одного вищого учбового закладу. У Кам’янці, де був заснований 
1918 р. перший український університет почала розвиватись українська культура, – 
в подальшому, при розгромі більшовиками всього того, що було зв’язане з україн-
ським національним рухом, позбувся навіть таких осередків культури, якими були 
вищі учбові установи за часів більшовицької влади.

Такої руйнації своєї рідної української культури зазнав Кам’янець-Подільський 
за часів більшовиків.

Зараз, завдяки допомозі з боку великого німецького народу і його Вождя, віднов-
люється культурне життя, засновуються вогнища справжньої української культури.

Кам’янець-Под. Інститут Народної Освіти ставить своїм завданням – поруч з 
веденням відповідної наукової роботи по різних спеціальностях, розв’язати в пер-
шу чергу надзвичайно важливу, актуальну в цей історичний момент життя України 
проблему підготовки кадрів для народних шкіл Кам’янецької області – дати справ-
жніх українських учителів для нашої гідної української школи.

В цьому напрямку Кам’янецький Інститут Народної Освіти і розгортає свою 
роботу, враховуючи досвід кращих західно-європейських вищих шкіл цього типу, 
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зокрема шкіл Німеччини, які готовлять кадри зразкових, визнаних усім світом учи-
телів-педагогів, вихователів німецького молодого покоління.

Українська молодь нашої області з великим захопленням вступає до цього роз-
садника української культури, виражаючи непереможне бажання вчитися, щоб по-
нести свої знання в українські маси.

За короткий час подано понад 230 заяв бажаючих учитися в інституті. В цьому 
році відкривається тільки перший курс.

Гарячим бажанням працювати на користь рідного народу, рідній культурі, охо-
плений лекторський склад молодого інституту. Лектори твердо вірять, що після 
ліквідації більшовицьких «порядків» у вищій школі, після ліквідації більшовиць-
кої псевдонауки будуть створені такі умови наукової роботи і навчання, що дадуть 
можливість широко розвинутись справжній українській науці і культурі.

Така обстановка, при якій розпочинає свою роботу заснований Кам’янець-
Под. Інститут Народної Освіти, – і треба думати, що ті наукові, культурні і учбові 
завдання, які ставить перед інститутом велика історична дата, що ми переживає-
мо, – будуть цілком реалізовані завдяки співчуттю і підтримці з боку українського 
суспільства і з боку великого німецького народу.

Подолянин. – 1941. – 16 листопада. – С.3. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 52
Оголошення Новоушицької технічно-механічної середньої 

школи-технікуму про додатковий прийом учнів

16 листопада 1941 року

Ново-Ушицька технічно-механічна середня школа-технікум механізації с. г. 
Кам’янець-Подільської області оголошує додатковий набір учнів на І-IV курси 
1941-42 навчального року.

На 1-й курс приймаються особи, що закінчили 7-8 класи середньої школи, на 
2-й курс – особи, що закінчили 9-10 класи середньої школи, віком від 15 до 30 років. 
Заяви з документами подати до І-ХІІ 1941 р.

Іспити треба скласти з таких дисциплін: 1. Математика та фізика 2. Укр. мова. 
Відмінники приймаються без іспитів. Термін навчання – 4 роки.

Учні, що навчалися в минулому навчальному році в цьому та інших технікумах 
механізації, повинні з’явитися на навчання не пізніше 20. ХІ 1941р. Гуртожитком 
школа забезпечує (без постільного приладдя). Харчування в кооперативній їдальні 
на занижених цінах.

Дунаєвецькі вісті. – 1941р. – 16 листопада. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 53
Газетна інформація К. «28148 дітей навчаються в школах округи»

16 листопада 1941 року

В 57 початкових, 70 неповносередніх і 17 середніх школах нашої округи на-
вчається 28.148 дітей, яких навчають 1.033 вчителі.
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Крім цих шкіл, є технічно-механічна і ветеринарна школи.

Дунаєвецькі вісті. – 1941 р. – 16 листопада. – С. 3. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 54
Заклик військового коменданта України про співпрацю населення із місцевими 

органами влади 

16 листопада 1941 року

ЗАКЛИК ДО УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Українці! Затирання шкід більшовицької руїнної господарки та мирна відбудо-

ва краю – це найважніша ціль всіх німецьких урядових установ.
Побитий і приречений на повну загибель, ворог намагається ще принагідно 

через своїх агентів, групи саботажників і терористичні банди заколочувати мирну 
працю при відбудові.

Українське населення допомагало вже дотепер багато та вказало й видало та-
ких шкідників німецьким урядовим установам.

У майбутньому за це співдіяння при унешкідливлюванні саботажників давати-
муть нагороди.

За повідомлення, що доведуть до арешту парашутистів, партизанів та інших 
саботажників, відтепер сплачуватимуть

Премії до 1000 крб.

На бажання, премія в цілості або частиною може бути замінена на товари, по-
трібні для життєвих потреб. Кожний може вважати, що його ім’я затримають у най-
певнішій таємниці.

Повідомлення приймає кожна військова станиця.

Військовий комендант України

Український голос. – 16 листопада 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 55
Постанови Миньковецької районної управи про притягнення до адмінпокарань 

жителів району

20 листопада 1941 року

Про притягнення до адмінпокарання громадянина с. Сокольця Липака Гната 
Семеновича.

Як видно з протоколу дізнання та постанов Миньковецької Районової Міліції 
від 11 листопада 1941 року, громадянин с. Сокольця  Липак Г. С. вчинив крадіжку 
теляти у гр. с. Сокільця Ніколусь Олени Іванівни, який при допиті визнав себе ви-
нним в тому.

ПОСТАНОВИВ: гр. с. Сокільця Липака Гната Семеновича за крадіжку теляти 
оштрафовую в сумі 50 крб. та 7 діб примусової праці. Крім того, стягнути з нього на 
користь громадянки Ніколусь О. І. вартість теляти. Копію цієї постанови надіслати 
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до виконання Миньковецькій Райміліції. Стягнений штраф внести  до приписної 
каси в доход місцевого бюджету.

Староста Районової Управи

Миньковецькі вісті. – 30 листопада 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 56
Обов’язкова постанова Чорноострівської районної управи

щодо проведення заходів із запобігання 
поширенню небезпечних захворювань

21 листопада 1941 року

В зв’язку з тим, що в нашому районі за останній час виявлено випадки інфек-
ційних захворювань черевним тифом, висипним тифом, дизентерією та іншими, 
якими в більшості хворіють військовополонені, а тому, щоб запобігти дальнійшому 
розповсюдженню серед населення інфекційних захворювань районна Управа по-
становляє:

1. В кожному селі обов’язково відвести окреме приміщення для нічлігу при-
ходящих людей, а особливо військовополонених.

2. Після кожної почівки прохожих, переводити санобробку приміщення, а та-
кож прокип’ятити простині, пошивки, матраци та змінювати солому.

3. Категорично забороняється окремим громадянам приймати на ніч 
прохожих, яких улаштовувати на начліг тільки у відведених для цього приміщен-
нях.

4. Утримування відведеного для нічлігу приміщення, його опалення, освітлен-
ня та обслуговування цілком покладається на громадський двір.

5. Медперсоналові участків мати постійний нагляд за санстаном відведеного 
для нічлігу приміщення і про всі випадки ухилення від згаданих міроприємств до-
водити до відому району.

6. Відповідальність за переведення в життя визначених в цьому розпоря-
джень – покладається на сільського старосту та сільську міліцію.

Ця постанова входить в силу з дня оголошення і діє до її скасування.

Чорноострівська Районна Управа

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 449, оп. 1, спр. 1, арк. 2. Оригінал. Машинопис.

№ 57
Постанова № 27

«Про адмінпокарання громадян за крадіжки в колгоспі»

30 листопада 1941 року

Як видно з протоколу дізнання та  постанови Миньковецької Районної Міліції 
від 11 листопада 1941 р., громадянин с. Джуржівки:
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1. Салецький Іван Григорович.
2. Максимов Федір Євстафійович.
3. Садік Микола Антонович

вчинили крадіжку зерна в Джуржівському  колгоспі і що дізнанням міліції факт 
крадіжки встановлений, а тому ПОСТАНОВИВ:

За вчинену крадіжку громадян Садіка Миколу Антоновича оштрафувати в 
сумі 180 крб. та вилучити 1 центнер 80 кг зерна – пшениці, яку передати в роз-
порядження колгоспу; громадянина Максимова Федіра Євстафійовича оштрафу-
вати в сумі 450 крб. та 2 тижні примусової праці, та крім того, вилучити у нього 
2 цнт. 10 кг зерна – пшениці і передати теж в розпорядження колгоспу; громадя-
нина Салецького Івана Григоровича  оштрафувати в сумі 730 крб. та 3 тижні при-
мусової праці та вилучити у нього 3 цнт. 55 кг зерна і передати в розпорядження 
колгоспу.

Копію цієї постанови надіслати в райміліцію до виконання. Стягнений штраф 
внести до приписної каси в доход місцевого бюджету.

Староста Районної Управи 
КАРАНДАШОВ

Миньковецькі вісті. – 30 листопада 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 58
Розпорядження старости с. Монастирок 

про реєстрацію безробітних жителів

грудень 1941 року До старости села Монастирок

Зараз же за вимогою Окр. Комісара надішліть список мешканців Вашого села, 
які вважаються безробітними, для надання їм роботи.

За такою формою:
1. Прізвище, ім’я та по батькові;
2. Місце народження;
3. Місце перебування;
4. Професія/заняття;
5. Примітка.

Староста районної управи                       [підпис]
Секретар                       [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р-474, оп. 1, спр. 1, арк. 84. Оригінал. Машинопис.

№ 59
Службова записка директора цукроварні

грудень 1941 року Окрздраввідділу, райуправі

Згідно В/вимоги від 19 грудня ц. р. повідомляємо, що на утримання амбулато-
рії при цукроварні завод бере на своє забов’язання слідуючі витрати: щомісячно на 
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медикаменти 200 карбованців помешкання паливо та освітлення, а також по мож-
ливості даються коні для виїзду до хворих на квартиру.

Директор ц/заводу                       [підпис]                       /Пасічник/
Голов. Бухг                        [підпис]                             /Бойко/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 120, арк. 84. Оригінал. Машинопис.

№ 60
Розпорядження про обов’язкове вивчення німецької мови в школах 

Шепетівської округи

грудень 1941 року До голів райуправ та зав РВНО 

Звільнившись від тюрми народів бувшої Росії і жидо-більшовицького ярма, ми, 
українці, вливаємося в нову епоху життя, дякуючи лицарській перемозі німецької армії.

Першим етапом в цьому новому житті є опанування іноземної мови – в першу 
чергу німецької.

Ця справа є важливою і невідкладною, а тому Шепетівська Окружна управа і 
Окружний відділ Наросвіти постановляють:

1. Вивчення німецької мови для всіх робітників установ та підприємств є 
обов’язковим.

2. В цілях допомоги відкрити для вивчаючих вечірні гуртки під керівництвом 
спеціалістів-викладачів.

3. Забов’язати РВНО до справ забезпечення гуртків тимчасово шкільними під-
ручниками для 5, 6, 7 і т. д. класів, проглянувши ці підручники по змісту.

4. Покласти відповідальність за організацію самостійних гуртків вивчення ні-
мецької мови та керівників тих підприємств, де є умови для їх праці.

5. Забов’язати також керівників установ та підприємств всіляко допомагати 
робітникам в систематичному відвідуванню гуртків.

6. Рекомендувати заняття гуртків на менше 4-х разів на тиждень.
7. За пророблену роботу зав. Райнаросвітою повинні подати відомості в Окр. 

відділ до 15. XII. 41 року.

Комісар Окружної управи                        [підпис]                    /Петровський/
Зав.Окрнаросвіти                       [підпис]                        /Крохмалик/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 56, арк. 43. Оригінал. Машинопис. 

№ 61
Розпорядження Шепетівського райфінвідділу про взяття 

на роботу в лікарню бухгалтера 

грудень 1941 року До Шепетівської лікарні

З 1-го лютого ц. р. Ваша установа переходить на самостійну бухгалтерську звіт-
ність. Отже, Вам необхідно підшукати собі бухгалтера для виконання цієї роботи 
по Вашому підприємству з 1 лютого ц.р. (допускається праця по сумісництву).
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Ваш бухгалтер повинен негайно з’явитись до Райфінвідділу для інструктажу і 
одержання форми відчутності.

По кошторису на 1942 рік Вам необхідно включити посаду бухгалтера, оклад 
зарплати погодити з Райвідділом.

Зав. райфінвідділ                       [підпис]                /Сандрост/
Інспектор                       [підпис]                       /Кверт/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 120, арк. 105. Оригінал. Машинопис.

№ 62
Оголошення про посвячення церкви і могили 
в с. Кадиївцях Кам’янець-Подільської округи

7 грудня 1941 року

Сьогодні, 7 грудня в селі Кадиївцях Кам’янець-Подільської округи відбудеться 
посвячення церкви та могили пам’яті національних героїв.

Подолянин. – 1941р. – 7 грудня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 63
Газетна замітка «Різдво наближається…»

10 грудня 1941 року

З сьогоднішнього дня починаємо друкувати у нашій газеті українські народні 
колядки. В часи, коли на наших землях панували безбожні більшовицькі сатрапи, 
що з українського народу старалися робити бездушну і безрелігійну масу, наші гар-
ні, передавані з покоління в покоління релігійні звичаї, а з ними й колядки дещо 
призабулись.

Молоде покоління, що вже виросло виключно в більшовицьких умовах, зовсім 
цих колядок не знає. Тому що наближається день Христового Різдва, хочемо, щоб 
молодь наша заздалегідь вивчила ці колядки і в дні свят могла звеселити рідні села 
своїми співами. Колядки будемо друкувати в кожному числі нашої газети, аж до 
дня Різдва. Друкуються вони без змін, у старослов’янській мові.

Подолянин. – 1941 р. – 10 грудня. – С. 3. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 64
Інформація про роботу Проскурівського машинного заводу

11 грудня 1941 року

Понад три місяці працює Проскурівський машинний завод. Не зважаючи на те, 
що при відступі більшовиків всі верстати були зруйновані і апаратуру вивезено, ро-
бітники за надзвичайно короткий термін відновили роботу цехів і заводу в цілому. 
Працює на заводі 153 робітники. За ініціативою робітників споруджується власна 
електростанція потужністю 45 клв, що зможе забезпечити потреби заводу і деяких 
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районів міста. За листопад місяць завод виконав замовлень і виготовив продукції 
на 68 тис. крб. Тільки за 5 днів грудня завод виконав замовлення на 17 тис. крб.

Зараз виконується терміново замовлення для Шепетівського, Волочиського і 
Красилівського цукрозаводів. Для Проскурівського водогону виготовлено трубу 
довжиною 24 метри.

Український голос. – 11 грудня. – 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 65
Газетна інформація про відбудову церкви в с. Врублівцях 

Кам’янець-Подільського району

12 грудня 1941 року

В с. Врублівцях, Кам’янець-Подільського району, за більшовиків наставники 
влади та комуністи церкву перетворили на колбуд. З куполів було знято хрести.

В цьому році громадянство села вирішило відбудувати церкву. На цю справу 
було виділено кошти з громадського господарства. Зараз церкву вже відбудовано, 
днями відбулось її посвячення за участю отця Коблі. Кожної неділі та в урочисті 
свята в церкві відправляється Служба Божа.

Подолянин. – 1941 р. – 12 грудня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 66
Службові повідомлення державного Комісара України

13 грудня 1941 року Лише для службових потреб

Розпорядження для регулювання зарплати і робочих умов промислових робо-
чих сил. На розпорядження вождя № 8, про керівництво нових зайнятих областей, 
наказую нижче слідуюче:

№ І
Вартісний обсяг

Розпорядження охоплює:
Особисто, які від Державного Комісара України перейшли в області цивільно-

го управління.
Особисто, всі промислові робітники прикріплені по мешканню постійно і ро-

бітники, які є німецької приналежності.
№ ІІ

Розпорядження про зарплату
В недалекому буде утворено 6 робочих груп.
Регулювання цих груп слідує за спосібністю та роботою.
Це ж стосується і на далі до зарплат (погодинна зарплата)
а) учні всіх навчальних років – 0,75 коп.
б) недосвідчені робітники віком від 18 років і вище р. – 1 крб.
 віком 17 р. і нижче – 70 коп.
в) середньо навчені робітники віком від 18 і вище р. – 1 крб. 20 коп.
 віком 17 і нижче років – 90 коп.
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г) учені робітники (ремісники) віком від 22 і вище р. – 1 крб.70 коп.
 віком 20 і 21 рр. – 1крб. 60 коп.
 віком 18 і 19 рр. – 1 крб. 40 коп.
д)  особливо кваліфіковані робітники: керівники заводів,
 помічники – 2 крб.
е) майстри – 2 крб. 50 коп.
Зміст розпорядження про признання народної приналежності в звільнених 

східних областях 22-VIII-41р., при призначенні німецької приналежності одержу-
ють від 50 проц. добавки плати.

Робітниці одержують при 80 проц. також подвійну ставку.
Жиди одержують 80 проц. з числа подвійної ставки.

№ ІІІ
Додатки за керівну роботу

Затверджені ставки на зарплату в № 2 стосуються робітників, яких робота є 
проста, працюють погодинно з переривами.

Фахові робітники, які керують, великі, відповідальні роботи, при хорошому ви-
конанні цих робіт можуть одержувати додатки до зарплати. При хорошій роботі та 
керівництві ці додатки можуть бути підвищенні.

В окремих випадках додатки можуть бути підвищені за № 2 до 50 проц. осно-
вної зарплати.

Загальна сума, яка дається як додаток до зарплати в тій або іншій установі або 
підприємства робочих груп, не повинна перевищувати основної суми зарплати.

Для робочих груп не повинна перевищувати основної суми зарплати.
Жиди не одержують ніяких додатків до зарплати.
При меншому керівництву, особливо при задержанню роботи, є відповідні міри 

для відрахування з зарплат.
№ ІV

Акордні роботи та роботи премій
1. Акордна робота, яка одержується внаслідок здібності та талану робітника, 

уможливлює усунути суму заробітку, пересягаючи основну зарплату № 2. Акордна 
робота в зв’язку з цим викликає велике пожвавлення у ході самої роботи. За розпоря-
дженням керівника підприємства робота повинна переводитись. Частини зарплати 
повинні бути так затверджені, щоб робота при розрізі робочої здібності, при старан-
ній роботі могли досягти зарплату 20 проц. вище погодинного заробітку за № 2.

При великих виконаннях робіт потрібно виплачувати грошові заслуги, коли 
ставки правильно стверджені.

2. Хто по своїй вині з акордним заробітком залишається нижче погодинної 
зарплати, не має нічого суперечити за такий незначний заробіток.

№ V
Житло і забезпечення

Для забезпечення житлом і продуктами харчування є слідуючі норми стягнен-
ня з зарплати.

Для забезпечення житлом з одружених не стягуються, з неодружених – 2 крб.
Для повного щоденного забезпечення продуктами – 6 крб.
Для часткового забезпечення, сніданок – 1 крб. 75 коп., обід – 2 крб. 50 коп.
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№ VІ
Найвищі ставки зарплати

Виміряно затверджені ставки зарплати є найвищі ставки.
Хто буде виплачувати вищу зарплату, або буде хоч обіцяти, або вимагати вищу 

зарплату буде оштрафований.
Генеральні Комісари є уповноважені для цього і ставки зарплати не повинні 

змінюватися для окремих промислових підприємств, або не може бути вияву на-
міру на інакше затвердження ставок.

При зміні ставок повідомляти обов’язково Державного Комісара.
№ VII

Вступ розпорядження в силу
Це розпорядження вступає в силу з I-ХІІ-41 р.
Всі розпорядження і стоячі в них вказівки вступають одночасно в силу і час.

Державний Комісар України. По дорученню (Шрейбер)
Відповідальний керівник державними роботами.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 480, оп. 1, спр. 1, арк. 19. Копія. Машинопис.

№ 67
Газетна замітка І. Самсоновича «Відбудували церкву»

19 грудня 1941 року

Вже майже десять років минуло з того часу, як жидо-більшовики зруйнували 
церкву в с. Тимкові Миньковецького району, а на її місце змайстрували «клуб».

З жахом дивились мешканці села на жидівську «роботу», але заперечувати ніх-
то не смів.

З приходом німецьких військ, селяни дружно взялися за відбудову церкви. 
Сільська громада виділила відповідну суму грошей, матеріали тощо.

Тепер церква – як писанка. Стіни пофарбовані, підлога відремонтована і також 
пофарбована, зроблено крилос, престоли. Селяни знесли багато ряден, домотканих 
килимів, хусток, вишиваних рушників.

Нещодавно відбулось посвячення церкви. Зійшлося багато людей не тільки з 
Тимкова, а й з навколишніх сіл. Всі з великою увагою і радістю слухали служби 
Божої.

Подолянин. – 1941 р. – 19 грудня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 68
Інформація про створення Всеукраїнської учительської спілки

25 грудня 1941 року

У Києві організували Всеукраїнську вчительську спілку, яка має організаційно 
охопити все учительство України. Головою проводу учительської спілки увійшли 
професори, що засновували учительську спілку ще 1917 р. і за української держав-
ності. Перед Всеукраїнською вчительською спілкою великі завдання, бо сьогодні 
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український учитель це будівник нового українського життя. Завданням україн-
ського учителя буде затерти сліди більшовицької праці і відповідно перевиховати 
українську молодь.

Учительство України добре розуміє ці свої завдання і, відповідно, підготовля-
ється до них.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 1942 р. – 25 грудня. – С. 2. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 69
Газетна стаття П. «У церкві св. Миколая»

28 грудня 1941 року

В день св. Миколая, 19 грудня в Миколаївській церкві нашого міста при вели-
кій кількості народу відбулась врочиста Служба Божа. 

З кожним роком більшовицького панування ставали гострішими утиски релі-
гії, церкву грабували, а потім – закрили. Останній священик Миколаївської церкви 
о. протоієрей М. Трембовецький, як і десятки тисяч наших людей, став жертвою 
червоного терору у 1938 році.

Та прийшов кінець кривавому пануванню. Немає слів, щоб ними можна було 
передати ту безмежну радість, що її відчули віруючі, які прийшли в цей день, впер-
ше по багатьох роках, до Миколаївської церкви.

Священик розповів народові про життя Св. Миколая і вказав на образ св. чу-
дотворця, що сяяв у ореолі свічок.

Чи ж це не чудо, що ми на тому ж самому місці бачимо той самий образ св. 
Миколая. І дійсно, скільки святощів зруйнували, спалили, знищили більшовицькі 
варвари, а образ св. Миколая уцілів. Той самий образ, який раніше десятки років 
стояв тут, на цьому ж самому місці перед віруючими.

На заклик священика, всі присутні на Богослужінні, склали пожертви на від-
будування церкви.

Подолянин. – 1941 р. – 28 грудня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 70
Оголошення Проскурівського коменданта про заборону ходити по місту 

після 21.00

28 грудня 1941 року

Помічається, що багато громадян ходять після 9 годин вечора без відповідних 
документів. В останній раз попереджаю, що громадяни, затримані на вулиці після 
9 години вечора без відповідних документів, будуть заарештовані і взяті під варту, 
а після відсидження штрафуватимуться на велику суму грошей, з конфіскацією 
майна в разі несплати штрафу.

Комендант       Грищенко

Український голос. – 28 грудня. 1941 р. Оригінал. Друкований відбиток. 
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№ 71
Розпорядження Кам’янець-Подільського гебітскомісара стосовно виконання 

особами єврейської національності, що проживають у гетто, розпоряджень 
органів цивільної влади

1941 року

«ПРО ЖИДІВ»
В додаток до моєї постанови «Про створення другого ГЕТТО» в м. Кам’янець-

Подільському, наказую: щоб всі жиди, які поставлені на роботи поза межі Гетто,  
направлялися від Гетто до місця праці під власним керівництвом. Поодиноко по-
ставлені жидівські робітники марширують закритою колоною вулицями міста до 
збірного пункта, визначеного Біржею Праці, який повинен бути, якомога ближче 
до місця праці, відкіля розходяться по роботах. Треба в дальнійшому забезпечити, 
щоб ні один жид не рухався вільно, для того, щоб усунути цим продаж жидівських 
речей та спекуляцію.

Умови показали, що таке ново-розв’язання абсолютно необхідне, та дотриман-
ня цього розпорядження у всякому разі повинно бути здійснене.

Таким же чином необхідно найсуворіше забезпечити відокремлення та охорону 
Гетто. Окружний керівник поліції та СС для цього будуть вживати необхідні за-
ходи.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 434, оп. 1, спр. 7, арк. 48.Оригінал. Друкований відбиток.

№ 72
Розпорядження керівника Шепетівської округи 

про реєстрацію населення
10-18 січня 1942 року

Для повного обліку наявності населення на терені Шепетівської Округи заве-
дена регістрація прибуваючого та вибуваючого населення.

Всі громадяни, що прибувають до нашої Округи з ін. місцевостей, а також з 
місцевостей в межах нашої Округи, зобов’язані протягом 24 годин зареєструватись 
по місцю прибуття в селах і в Сільуправах, а в місті розташування районового цен-
тру – в районних управах.

Громадяни, вибуваючи за межі Округи, або в один з населених пунктів діяль-
ності нашої Округи, зобов’язані по місцю проживання знятись з обліку, після чого 
одержать відповідну довідку на право виїзду.

Домовласники в кожному випадку вибуття чи прибуття громадянина 
зобов’язані в той же час зареєструвати в Радонового шефа і мати в домових 
книгах відмітки про прибуття чи вибуття. Домові книги ближчим часом будуть 
видані.

Сільуправи з книгами реєстрації зобов’язані являтись в Райуправу для відмі-
ток та одержання дозволів на право проживання прибувших громадян і особи, що 
не одержать дозволу, повинні негайно лишити місцевість.

Коли будуть виявлені випадки проживання громадян без прописки, чи не буде 
відміток в домових книгах про вибуття з місцевості мешканця, домовласники бу-



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

70

дуть притягатись до суворого покарання на рівні з особою, яка виявиться не при-
писаною.

Др. Ворбс

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп.1, спр. 28, арк. 15. Оригінал. Машинопис.

№ 73
Газетна замітка Д. Корбутяка «Приїзд єпископа»

18 січня 1942 року

Радісною звісткою ділимося з українською громадськістю: днями приїхав до 
Кам’янця та обіймає своє високе становище Владика Дамаскин, Єпископ Поділь-
ський і Вінницький.

Новий єпископ, українець, народився в Клебані, Тульчинського району, серед-
ню освіту одержав в грецькій школі на Афоні, потім закінчив 3-ий річні пастирські 
курси в Житомирі, і нарешті, теологічний факультет у Варшавському університеті, 
де одержав ступінь магістра теологічних наук. Свячення прийняв 1928 року. Рані-
ше був єпископом Волині і намісником Почаївської Лаври.

Приїзд єпископа до нашого міста – це факт першорядного значення, це 
новий період в нашому житті. Нового Владику чекають великі і важкі, вдячні 
завдання: відродження українського релігійного життя, зруйнованого больше-
виками, і повна українізація нашої церкви – і в цій праці бажаємо йому най-
кращих успіхів.

Подолянин. – 1942 р. – 18 січня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 74
Звернення Шепетівського голови окружної управи Петровського до коменданта 

табору військовополонених м. Шепетівки

20 січня 1942 року

Округова управа просить дати дозвіл гр. Раєнок Івану Васильовичу передати 
одяг та харчові продукти для свого сина Андрія Раєнок, що находиться в полоні в 
лагері полонених м. Шепетівки, а також дозволити побачитися з ним.

  Голова окр. Управи     Петровський
   Секретар     Більовський

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 420, оп. 1, спр. 22, арк. 36. Оригінал. Машинопис.

№ 75
Газетна замітка А. Савчука «Художня самодіяльність»

25 січня 1942 року

В селі Балабанівці, Ново-Ушицького району активно розгорнули свою роботу 
гуртки художньої самодіяльності. Тут організовано співочий та драматичний гурт-
ки. В них беруть участь багато сільської молоді і дорослих селян.
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Великим авторитетом серед населення користується драматичний гурток. Він 
уже підготував і поставив чимало гарних п’єс. Серед них «На першій гулі», «Сва-
тання на Гончарівці». Співочий гурток вивчив українські народні пісні: «На городі 
верба рясна», »Ой хмелю ж мій, хмелю», «Закувала та сива зозуля» і інші.

Подолянин. – 1942 р. – 25 січня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 76
Розпорядження голови Кам’янець-Подільської міської управи про обов’язкову 

реєстрацію в міському відділі міліції колишніх членів ВКП(б)

28 січня 1942 року

Обов’язкова постанова №18.
Кам’янець-Подільської Міської Управи

З метою обліку в м. Кам’янець-Подільському членів комуністичної партії та 
кандидатів в члени комуністичної партії, реєстрація яких проводилась в Міській 
Міліції, встановити надалі для них такий порядок реєстрації:

1. Всі члени комуністичної партії та кандидати в члени комуністичної партії 
повинні не пізніше як на другий день після прибуття в м. Кам’янець-Подільськ ре-
єструватися в Секретаріаті Міської Управи та одержати відповідну про це довідку.

ПРИМІТКА 1. Для одержання відповідної довідки  члени комуністичної партії 
та кандидати в члени комуністичної партії, що перебувають в м. Кам’янці і заре-
єстровані в Міській Міліції, знов реєструються в Секретаріаті Міської Управи з 
29-го січня по 6-те лютого 1942 р.; 2. Про всі зміни (адреси, місця роботи) члени ко-
муністичної партії або кандидати в члени комуністичної партії повинні обов’язково 
протягом одної доби повідомити Секретаріат Міської Управи.

2. Домовласники та керівники будинків житлового фонду зобов’язані пропису-
вати в подвірних книжках членів комуністичної партії та кандидатів в члени кому-
ністичної партії лише після їх відповідної реєстрації та по пред’явленні належної 
довідки.

3. Винні в порушенні цієї обов’язкової постанови (п.2 і приписка 2 п.1) під-
лягаються штрафу в адміністративному порядку 200 карб., або примусової праці 
до 14 днів.

Члени комуністичної партії або кандидати в члени комуністичної партії не 
зареєстровані у вказаному порядкові або не прописані, чи прописані в подвірних 
книжках без відповідних довідок, підлягають передачі Гебітскомісаріату.

4. Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на Шуцман 
службу.

5. Скарги на адмінпокарання подаються в 3-х добовий термін п. Старости Місь-
кої Управи, постанова якого є остаточною.

6. Ця обов’язкова постанова набуває чинність з 29 січня 1942 року.

Погоджено:    Староста Кам’янець-Подільської
Гебітскомісар Райнуль   Міської Управи КІБЕЦЬ

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 539, оп. 1, спр. 58, арк. 26. Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 77
Талон на отримання зарплати працівниками Кам’янець-Подільської неповної 

середньої школи № 4

лютий 1942 року

За цим талоном директор Кам’янець-Подільської НСШ № 4 Когіт Паль Мики-
тович має одержати в касі Кам’янець-Подільської міської управи зарплату аміні-
страції школи № 4 За лютий 1942 в сумі 4429 крб і 5 коп. (чотири тисячі чотириста 
двадцять дев’ять крб. І 85 коп.), а також перерахувати із зазначеної зарплати при-
буткового податку в сумі 266 крб. і 40 коп. (двісті шістдесят шість крб. і 40 коп.)

Директор школи              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 434, оп. 1, спр. 151, арк. 9. Оригінал. Рукопис.

№ 78
Талон на отримання авансу на господарські потреби (Кам’янець-Подільської) 

неповної середньої школи № 4

лютий 1942 року

Директор школи № 4 Когіт Паль Микитович має одержати з каси Кам’янець-
Под. міськфінвідділу авансу на господарські потреби школи 800 (вісімсот) карбо-
ванців.

Директор школи              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 434, оп. 1, спр. 151, арк. 23. Оригінал. Рукопис.

№ 79
Розпорядження Проскурівського гебітскомісара 

«Про дотримання фінансової дисципліни»
2 лютого 1942 року

Обслідуванням Округового фінансового відділу установ та підприємств м. 
Проскурова встановлено:

1. Наявність випадків збільшення штатних одиниць в 1942 році проти затвер-
дженого на 2-ге півріччя 1941 року (птахокомбінат з 36-42 одиниці).

2. Перевищення ставок зарплати адмінгосподарчому персоналу проти затвер-
джених (шкірзавод).

3. Порушення касової дисципліни установами, перетримування великих сум в 
касі установ замість акумуляції таких в банку (плодоовоч, харчокомбінат, цукро-
варня, шкірзавод та інш.)

4. Відсутність виробничих планів на 1-й квартал.
Виходячи з цього, пропоную:
1. До 15-ІІ-42 року подати Округовому фінансовому відділу штатний розпис 

пошукових одиниць на 1942 рік адмінуправлінчеського персоналу з зазначенням 
ставок плати, які затверджені мною.
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2. Всі грошові надходження акумулювати на своїх конто в банку, залишаючи в 
касах установ і підприємств не вище 500 крб. Виплату зарплати з виручок, різних 
надходжень, минаючи банк, – забороняю.

3. До 15-го лютого 1942 року зобов’язую керівників підприємств подати касові 
плани банку на лютий місяць 1942 року, а надалі подавати такі щомісячно 5-го чис-
ла кожного операційного місяця.

4. Негайно і не пізніше 10-ІІ-42 року представити до Округового фінвідділу 
фінансові плани, а с-г банку виробничі плани на І-й квартал 1942 року, фінплани і 
виробничі плани на період І-ІV-42 року до І-ІV-43 року, представити до 10-ІV-42 
року.

Промисловому відділу Міської Управи і Округовому інженеру погодити за-
вчасно мною асортимент виборів по кожному підприємству для складання зазна-
чених планів.

5. Остаточний термін для представлення Округовому фінансовому відділу від-
читу за 1941 рік призначено 15 лютого 1942 року.

Додаткові витрати по складанню річних відчитів забороняю.
При виявленні таких витрат Округовому фінансовому відділу віднести за ра-

хунок керівника і головбуха.
Виплачені суми зарплати вище затверджених мною негайно стягнути з керів-

ників.
Винних у невиконанні перелічених завдань буде покарано.

Гебітскомісар Шмербекк.

Держархів Хмельницької обл., ф.Р – 458, оп. 1, спр. 1, арк. 27. Оригінал. Машинопис.

№ 80
Розпорядження голови окружної управи Петровського

«Про внесення змін в розпорядок робочого дня»

5 лютого 1942року

по Шепетівській округовій управі
П.п. головам районових управ:

м. Шепетівки, Славути, Полонного та Берездова

Керуючись розпорядженням п. Гебітскомісара від 5 лютого ц/р в справі зміни 
існуючих годин робочого дня, НАКАЗУЮ:

№ 1
Починаючи з 6 лютого 1942р. початок роботи в Установах та організаціях вста-

новлюється з 8 год. 30 хв. ранку до 12 год., та з 14 год. 15 хв. по 18 год. 15 хв. що-
денно, крім суботи.

Перерва на обід триває 2 год. 15 хв. з 12 год. по 2 год. 15 хв.

№ 2
По суботам робота проводиться без перерви з 8 год. 30 хв. ранку до 14 год. 15 хв. 

дня.
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№ 3
Робітники, що з своєю роботою не справляються в робочий день, мусять пра-

цювати зверх встановлених годин і закінчити повністю біжучу роботу.
№ 4

В неробочі дні встановити чергування робітників Округової та Районових 
Управ, для чого скласти списки чергувань та вчасно сповіщати робітників про день 
чергування.

№ 5
Зобов’язати робітників після закінчення роботи не залишати на столах матері-

алів, всі справи, листування і інше повинно бути поховане і замкнене на ключ.
Приміщення установ і організацій повинні утримуватись в зразковій чистоті і 

культурному вигляді.

Голова Окр. Управи              [підпис]              /Петровський/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 69, арк. 11. Оригінал. Машинопис.

№ 81
Акт обстеження лікарем Поляковим В.В. 

Воробіївської медамбулаторії

6 лютого 1942 року

1942 року лютого 6 дня, мною, райлікарем Поляком В.В., було проведено об-
стеження Воробієвської медамбулаторії, при чому конструктовано слідуюче:

Штат амбулаторії:
1. Лікар – зав. амбулаторією – 1 Ценжарек,
2. Фельдшер – 1 Вавілоніс,
3. Санітарка – 2 Біла.
Приміщення амбулаторії складається з 3-х кімнат: кабінету лікаря, маніпуля-

цій та аптеки.
Останні 2 кімнати використовуються під квартиру лікаря, які в антисанітарно-

му стані. В кімнатах амбулаторії брудно. Неохайний вид завдяки тому, що санітар-
ка працює обмежений час, отримуючи лише ½ ставки.

Устаткування амбулаторії не відповідає вимогам медичної меблі, є всього 2 сто-
ли, 3 шафи й то старі.

Білизна: халатів, косинок, рушників недостатня кількість.
Інструментарій знаходиться в надзвичайно кепському стані. Деякі голки до 

шприців, а також пинцети заржавілі, які надалі неможливо використовувати в ро-
боті.

Загальна кількість інструментарія для участка недостатня.
Частина медикаментів без наклеєк. Медикаментів взагалі недостатня кіль-

кість.
На квартирі зав. амбулаторією є медикаменти, які належать особисто лікареві.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 125, арк. 21. Оригінал. Рукопис.
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№ 82
Розпорядження керівника Шепетівської округи 

про боротьбу із заразливими недугами

9 лютого 1942 року Всім старостам сільуправ та головам громадських господарств

Кожне село і кожний дім в місті, в котрому стверджено висипний тиф, нале-
жить ознакувати таблицями.

На таблиці мусить бути написано німецькою і українською мовами слово 
«флекфіберпефар». Загорожує небезпека висипного тифу.

В містах належить ці таблиці умістити на входових дверях домів, в котрих 
стверджено захворіння тиф, а по садах на кожному в’їзді до села.

За переведення цього знакування відповідають шефи районів та бурмістри 
спільно з районовими лікарями.

Знакування місцевостей належить перепровадити до 15-го лютого 1942 року.
Таблиці належить усунути, коли по переведенні дезінфекції, протягом слідую-

чих тижнів у дотичній місцевості не виявиться нових захворювань.
В той самий спосіб належить поступати при нижче наведених заразливих не-

дугах:
1) проказа; 2) холера; 3) висипний тиф; 4)жовта пропасниця; 5) чума; 6) ві-

спа; 7) папугова недуга; 8) родільна гарячка; 9) після пологів, котрі підляга-
ють обов’язковому оголошенню; 10) після аборту; 11) епідемічний полеомеліт; 
12) бактерійне харчове отруєння; 13) паратиф; 14) сибірська язва, сип, дизенте-
рія; 15) сказ, а також поранення; 16) туляремія; 17) червоний тиф; 18) туберку-
льоз (заразлива форма туберкульоза легенів і гортанки, туберкульоз шкіри); 
19) недуга, банга (бруцельоз); 20) дифтерія; 21) епідемічне запалення мозку; 
22) церебро-спинальний менінгіт; 23) кашлюк; 24) трахома; 25) малярія; 26) по-
воротний тиф; 27) скарлатина; 28) трофінос; 29) недуга Вайля.

Хто не буде пристосовуватись до вищенаведеного розпорядження, той буде по-
караний грошовою карою до 10000 крб. або арештом до 6-ти тижнів.

Гебітскомісар Д-р Ворбс
З оригіналом згідно: Секретар              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 120, арк. 115. Оригінал. Машинопис.

№ 83
Розпорядження голови Кам’янець-Подільської міської управи про покарання 
смертною карою мешканців міста за надання житла, їжі та одягу постороннім 

особам 

11 лютого 1942 року

О Б ’ Я В А
По деяких місцевостях були випадки , коли населення давало чужим людям 

притулок, їжу і постачало убранням, не питаючи і не знаючи про намір цих людей.
Таким чином партизани, котрі входили одинцями, могли здаватись не підозрі-

лими і населення надавало їм поміч.
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Населення таким відношенням, в першу чергу, шкодить собі, тому що блукаючі 
банди грабують громадян, забирають їх худобу, гроші, одежу і харчування, а також 
знущаються над ними.

Крім цього, через партизан і полонених розповсюджується плямистий тиф се-
ред місцевого населення.

Тому, оскільки на мене покладена відповідальність за спокій і здоров’я насе-
лення міста Кам’янець-Подільська, попереджую всіх мешканців міста, що уділення 
хоча якої небудь допомоги не місцевим мешканням буде суворо покарано, згідно 
долученої перестроги.

Староста
Міської Управи   [підпис]  /КІБЕЦЬ/

П Е Р Е С Т О Р О Г А
Хто не місцевим мешканцям, які не мають особистих документів, буде 

давати помешкання, їжу, одежу та буде уділяти іншим чином допомогу і під-
тримку в будь-якій формі – буде розстріляний. Коли буде стверджено, що не 
місцевим мешканцям буде уділена поміч з боку місцевого населення, або про-
сто буде підозріння про такі вчинки, але виновний не буде виявлений, тоді 
замість нього будуть розстріляні закладники, коли в назначений термін для 
кожного випадку виновний не буде виявлений і переданий владі для його аре-
штування.

Староста
Міської Управи    [підпис]  /КІБЕЦЬ/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р-539, оп. 1, спр. 61, арк. 62. Оригінал. Друкований відбиток. 

№ 84
Оголошення гебітскомісара Кам’янець-Подільської округи про покарання 

смертною карою осіб, які будуть брати участь в заходах, пов’язаних із 
перешкоджанням діяльності місцевих органів влади та розстріл 10-ти 

заручників

11 лютого 1942 року

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Пан ГЕБІЦКОМІСАР доводить до відома населення міста про слідуюче:
У січні місяці цього року невідомий злочинець перерізав кабель ФЕЛЬ-

ДКОМЕНДАТУРИ. Слідству з метою викрити цього саботажника не вдалося 
його винайти. За наказом КОМАНДУВАЧА АРМІЇ УКРАЇНИ було за-
арештовано ДЕСЯТЬ заложників, яких 9-го лютого цього року вранці 
Р О З С Т Р І Л Я Н О.

Цей випадок дає мені підставу ЩЕ РАЗ якнайсерйозніше попередити населен-
ня міста, що КОЖЕН ЗАМАХ, скерований ПРОТИ німецької Армії чи ПРОТИ 
цивільних німецьких установ, буде КАРАТИСЬ ЯК НАЙСУВОРІШЕ, чому ВИ-
МАГАЮ від усіх мешканців міста  не тільки в майбутньому не брати участі в за-
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махах на німецьку армію чи німецьку цивільну владу, а, НАВПАКИ, працювати 
С П І Л Ь Н О, щоб таких злочинців В И Я В Л Я Т И.

Староста міської управи  [підпис]  /КІБЕЦЬ/

Держархів Хмельницької обл., ф.Р- 539, оп. 1, спр. 61, арк. 65. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 85
Газетна замітка Яреми «Самоосвітні гуртки»

12 лютого1942 року

Відповідне виховання молоді, ознайомлення її з усіма здобутками людського 
розуму, повинні бути головними засадами тих, що беруться молодь «вивести у 
люди». Сама школа, звичайно давала й дає людині, що має непереможну тягу до 
знання, замало. Людині треба дещо попрацювати над собою самостійно. 

Це дуже добре зрозуміла довоєнна «Просвіта», яка серед народних мас органі-
зувала при читальнях (клубах) т. зв. самоосвітні гуртки. Молодь, яка до цього часу 
ходила бездіяльно і вміла лише танцями і горілкою «забивати час» – організована 
досвідченими людьми в окремі самоосвітні гуртки, стала окрасою читальні й села. 
Вважаємо, що одним з головних завдань теперішніх наших «Просвіт» на селах є не 
що інше, як творення таких же самоосвітніх гуртків. Людина, що має дещо досвіду 
в навчальній ділянці, може й повинна повести цю працю з найкращим успіхом.

Практично самоосвітній гурток молоді повстає із самих членів читальні «Про-
світи», найкраще під проводом учителя, що добре володіє рідною мовою. Гурток не 
повинен мати більше 10 людей, менш-більш рівних віком і рівнем знання. Гурток 
не може бути мішаний, тільки чисто хлоп’ячий, або чисто дівочий. Сходини гурток 
робить 2-3 рази на тиждень, які тривають не довше години. В програмі сходин по-
винно бути: 1) перегляд присутніх, 2) навчання історії України, 3) Нова історія на-
ціонал-соціалістичної Німеччини, 4) співи. Гурток мусить бути дисциплінований. 
На означену годину сходин всі приходять точно, без запізнень. Розуміється, що 
живим прикладом мусить бути сам провідник самоосвітнього гуртка.

Шлях самоосвіти веде людину, особливо в її юнацьких роках, до небувалих осягів, 
коли, розуміється, юнак схоче над собою як слід попрацювати. На сходинах самоосвіт-
нього гуртка хлопці чи дівчата спільними зусиллями розв’язують проблему життя, які 
поодиноко з них, може, ніхто не розв’язав би. Гурток такий вчить молодь жити суспіль-
но, організовано – вчить любити рідне й шанувати чуже. Вчить, як на зразках Великої 
Німеччини перевиховуватися молодій українській людині в такому дусі, яким живе і 
дихає молоде покоління Гітлера т. зв. організація «Гітлерівська молодь».

Знаємо, що під цю пору відчувається у нас нестача підручників з історії чи гео-
графії України – тому теж наша газета вже давно взялась за заповнення цієї про-
галини і постійно друкує частинами історію України на своїх сторінках. Пильні 
читачі «Подолянина» можуть вповні їх використати. Знову ж про життя тепер і в 
минулому великої Німеччини майже в кожному числі друкуються окремі статті.

Очевидно, що згодом як наладнаються видавництва, підручники з історії Укра-
їни напевно замандрують не лише в кожну селянську «Просвіту», але й в кожну 
українську хату.
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Українська молоде!
Замість марнувати час на пусті балачки, пити горілку, або займатися плітка-

ми – беріться до створення самоосвітніх гуртків молоді, що мають перед собою таке 
вдячне і велике завдання.

Подолянин. – 1942 р. – 12 лютого. – С. 3. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 86
Повідомлення керівника Дунаєвецької біржі праці Кнохе про набір населення 

на роботу до Німеччини

21 лютого 1942 року

Всі особи, які завербовані на роботу до Німеччини, повинні до 25.02.1942 р. 
з’явитися на станцію Дунаївці. Там вони будуть розміщені в табори  та пройдуть 
медичний огляд, після чого їх дальше транспортування пройде через місто Проску-
рів. Покидати табір заборонено. Всі особи повинні з’явитися помитими, в чистій 
білизні та чистому одязі.

Треба слідкувати за чистотою, бо хто з’явиться брудним, буде відправлений до-
дому.

З собою необхідно мати: тепле одіяло, продуктів на п’ять днів, ложку, посуду.
Районний староста відповідає за явку всіх зареєстрованих осіб.
Керівник Біржі праці   Кнохе.

Урядові Дунаєвецькі вісті – 21 лютого 1942 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 87
Заява про призначення на посаду вчителя

Бойчук Марії Ільківної

25 лютого1942 року До Шепетівського відділу народної освіти

Заява
Прошу Шепетівської народної освіти, аби мене призначили вчителькою в село 

Броник.

[підпис]              /Бойчук/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 51, арк. 10. Оригінал. Рукопис.

№ 88
Газетна замітка І. Бондаренка «Відновлюється навчання»

27 лютого 1942 року

З 1-го березня, за дозволом Генерального Комісара, відновлюють свою ро-
боту учбові заклади Кам’янеччини, серед яких важливе місце належить Інсти-
тутові.

Кам’янець-Подільський Інститут має п’ять відділів: педагогічний, медичний, 
агрономічний, ветеринарний і межовий. Це дасть можливість українській молоді 
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набути освіту за бажаним фахом, а також частково задоволить потребу по різних 
галузях господарства.

До Інституту на навчання слід з’явитись студентам І, ІІ та ІІІ курсів фельдшер-
сько-акушерської школи та студентам І курсу Інституту Народної Освіти.

На всі відділи Інституту зараз йде добір студентів. Зарахованими будуть ті, що 
витримають іспити, які триватимуть з 2 березня ц. р. Навчання – платне.

Вступники повинні подати до Канцелярії Інституту (Московська, 25) заяви з 
документами про освіту, метрику, довідку від лікарської установи про стан здоров’я, 
довідку про місце мешкання, автобіографію та три фотокартки.

Заяви приймаються від тих, які закінчили 9 і 10 класів середньої школи, чи 
відповідних груп інших учбових закладів.

Подолянин. – 1942 р. – 27 лютого. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 89
Газетна замітка «Два нові українські єпископи»

27 лютого 1942 року

УК. Рівне. На днях висвячено в Пінську двох єпископів Православної Церкви 
в Райхскомісаріаті України. Висвячення виконали Адміністратор Православної 
Церкви в Україні Архієпископ Луцький і Ковельський Полікарп і Архієпископ 
Пінський та Поліський Олександр. Новими єпископами є: Ніканор для Чигирин-
ської дієцезії і Ігор для Уманської дієцезії. Обидва вони відомі як борці за незалеж-
ну від Москви українську Православну Церкву.

Ніканор, єпископ Чигиринський, перед висвяченням протоієрей Ніканор 
Абрамович, народився 1887 року в селі Мизові, Ковельського повіту, в священи-
чій сім’ї. Теольогічну освіту здобув у Волинській духовній семінарії, після чого 
вищу освіту закінчив у Києві. Як священик, аж до останнього часу працював на 
Волині.

Ігор, єпископ Уманський, (перед висвяченням протоієрей Іван Губа) народився 
1888 р. на Поділлі, брав активну участь у визвольній боротьбі 1917 – 1920 р.р. До-
вший час був священиком на Волині. Він широко відомий українському громадян-
ству як енергійний церковно-громадський діяч.

Подолянин. – 1942 р. – 27 лютого. – С. 2. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 90
Газетна замітка «Церковні книги українською мовою»

27 лютого 1942 року

В свій час зборами духовенства та мирян, що відбулись в Преображенському 
кафедральному соборі, було винесено постанову про скоріше друкування бого-
службових книг українською мовою, щоб можна було провести українізацію цер-
ков.

Ця постанова тепер виконується й найпотрібніші книжки, як, наприклад, треб-
ник, уже друкуються і в недалекому часі мають вживатися при відправі Служби 
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Божої. Цілий ряд інших потрібних для церкви книжок зараз переглядається і та-
кож піде до друку.

Подолянин. – 1942р. – 27 лютого. – С. 2. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 91
Інформація про конференцію вчителів і директорів 

шкіл Дунаєвецького району

1 березня 1942 року

26 лютого в міському театрі ім. Шевченка відбулася конференція директорів 
і вчителів шкіл Дунаєвецького району, на якій говорили про завдання шкіл впро-
довж 1941-42 навчального року, підготовка до відзначення Шевченківських днів і 
ін.

В своїй доповіді по першому питанню голова Окружного товариства «Про-
світи» п. Маланюк особливу увагу звернув на виховання дітей в дусі любові до 
своєї батьківщини, культурних свідомих борців, патріотів за волю свого краю, 
народу.

Виступаючи, вчителі обмінювалися думками як краще подавати матеріал 
учням, щоб добитися високого процента успішності, про підготовку шкіл до зустрі-
чі учнів тощо.

Для відзначення Шевченківських днів по всіх селах взяли на себе ініціативу 
жителі і товариства «Просвіти».

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 1942 р. – 1 березня. – С. 2. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 92
Розпорядження рейхскомісара України

Е. Коха «Про обмеження зміни місця праці»

4 березня 1942 року

№ 1
Всі підприємства, службові установи, домоволодіння потребують, при станов-

ленні робочих сил, попереднього призначення Біржі Праці.
№ 2

Призначення Біржі праці для встановлення на роботу непотрібне тільки тоді 
коли:

а) робочі сили вже призначені Біржею Праці;
б) коли робота триватиме не більше, як сім днів.

№ 3
Всі зайняті робочі сили мають право тільки тоді вилучатись з дотичних умов пра-

ці, коли на це дав дозвіл відповідний Уряд Праці, що стосується до місця зайняття.
№ 4

Призначення для розрішення Біржею Праці умов праці не є потрібне:
а) коли умови праці закінчилися не довше, як за чотири тижні;
б) коли стосується це короткотермінового зайняття не довше, як 7 днів.
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№ 5
Призначення, згідно №1 і 3 вважається дійсним тоді, коли на поставлену ви-

могу з боку Біржі Праці на місці її находження не буде ніякого рішення на протязі 
3-х днів, а в окрузі її – не більше 10 днів.

№ 6
Всі виборчі сили, що звільняються від роботи, повинні на другий день негайно 

з’явитися в Біржу Праці.
№ 7

За протидіяння цьому розпорядженню, винні будуть покарані грошовими штра-
фами до необмеженої висоти і тюремним ув’язненням до терміну або одною з цих кар.

Тюремне ув’язнення можна також замінити примусовою працею до одного року 
в тому випадку, коли протидіяння зроблене особами, які не являються громадяна-
ми німецької держави чи то громадянами подружених з Німеччиною держав або 
належить до державної охорони національної приналежності, але згідно урядових 
вказівок, дорівнюються вище сказаним.

Райхскомісар для України КОХ.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 474, оп. 1, спр. 22, арк. 6. Копія. Друкований відбиток.

№ 93
Заява Насті Артюк щодо звільнення сина з полону

12 березня 1942року

Голові Шепетівської і міської управи, п. Гришуку.
від Артюк Насті

проживає в селі Судилкові

Прошу не відмовити мого прохання, і звільнити мого сина Артюка від поїздки за 
Київщину, так як він в мене один, а я стара і помочі мені чекати більш нема від кого.

Тим паче, що він ще не успів добре віддихнути, прийшовши з плену.
Хати своєї у мене немає, чоловік давно уже помер, а якщо поїде син від мене, 

який мене годує, з ким я мушу залишитись.
А тому прошу п. Гришука не відмовити прохання старої жінки і не забирати від 

мене мого єдиного сина.

Артюк Настя
Шепетівка 12.03.42р.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 435, оп. 1, спр. 13, арк. 32. Оригінал. Машинопис.

№ 94
Газетна стаття «Батькам про школу»

12 березня 1942 року

Після короткотермінової перерви школи нашої округи знову розпочали свою 
працю. Це початок знаменний тим, що галузь народної освіти стала на шлях реорга-
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нізації шкіл в їх спеціалізації. Мета цієї перебудови полягає в тому, що кожен юнак, 
який закінчуватиме середню школу, одержував би не тільки формальні знання з 
математики, фізики, мови і інших дисциплін, а також і певний фах.

Нам потрібні слюсарі, теслярі, столярі, ковалі, агрономи і інші спеціальності. Мрі-
єю кожного юнака повинно бути бажання стати фахівцем в тій чи іншій галузі народ-
нього господарства. А це значить, що кожний юнак повинен учитися і в першу чергу 
закінчити народню семирічну школу. Без освіти за 7 класів не можна буде поступити ні 
в одну ту чи іншу спеціальну школу. Про це слід пам’ятати і батькам, і дітям.

Але слід констатувати, що ще не всі батьки турбуються про долю своїх дітей. 
Перші дні навчання показали, що процентів 30-40 дітей шкільного віку не з’явилися 
до школи. Цим самим вони ставлять себе в дуже важке становище, яке дасть про 
себе знати, коли вони стануть дорослими.

Багато батьків такої думки, що землю орати і сіяти можна і без науки. Жили ж 
мовляв, наші діди без науки, будем жити і ми. Хто так думає, той дуже помиляється. 
В наш час жити старим способом неможливо. І селянин-хлібороб мусить бути обізна-
ний не тільки і не стільки з дідівським способом хліборобства, скільки з агротехнічни-
ми правилами ведення сільського господарства. Тільки інтенсивна праця, сполучена 
з досягненнями агротехніки, примусить родити землю так, як цього потребуємо ми і 
наші вимоги. Отже, знову таки батьки повинні посилати своїх дітей до школи. Кожен 
батько повинен за всяку ціну домогтися того, щоб його дитина закінчила семирічну 
народню школу. Тим більше, що навчання в семирічній школі є безкоштовне.

А що далі робити дітям після закінчення семирічки? Зараз два шляхи, якими 
можуть іти юнаки. Перший шлях – це припинення навчання в школі і перехід до 
активної допомоги батькам в господарстві. Ідучи цим шляхом, юнак привчається 
до господарювання, до праці, набуває за якихось чотири-п’ять років певний навик 
до праці і далі стає самостійним господарем з життєвим досвідом і з такими зна-
ннями, які йому дала школа. Ці знання особливо в цей час стають йому в пригоді, 
допомагають краще і рентабельніше організувати своє господарство.

Другий шлях – це продовження навчання в середній спеціальній школі, але 
вже не безкоштовно. Ідучи цим шляхом, юнаки на протязі трьох років здобувають 
середню спеціальність столяра, тесляра, коваля, слюсара, агронома, ветлікаря і т. п. 
Одночасно з цим вони здобувають і середню загальну освіту, яка дасть можливість 
їм в майбутньому навчатися у вищому учбовому закладі.

Для юнаків, які гадають іти цим шляхом, в місті Кам’янці-Подільському ор-
ганізовано декілька середніх спеціальних шкіл, що вже розпочали свою роботу. 
Такими школами є: 1) Інститут з відділами – педагогічний, агрономічний, межовий 
(землевпорядний), медичний та ветеринарний, 2) торгова школа з відділами – ад-
міністративний і торговий, 3) реміснича школа з відділами – металообробний, де-
ревообробний і будівельний, 4) жіноча школа (школа домашніх господарок).

Сама назва цих учбових закладів говорить за те, кого вони готують. Всі ці школи 
нам знайомі, за винятком школи домашніх господарок. Що це за школа і кого вона 
готує? Ця школа середнього типу і розрахована виключно на дівчат, які закінчили 
семирічку. Вона має своїм завданням за три роки дати дівчині високу середню осві-
ту, морально-національне виховання, ознайомити її з педагогічними прийомами і 
нарешті, створити міцний і здоровий суспільний осередок, що підніме українську 
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націю на вищий щабель. На цей тип шкіл Західна Європа давно звернула увагу. Зо-
крема в Німеччині з кожним роком кількість таких шкіл безперервно зростає. Цей 
тип шкіл є однією з найважливіших ланок в системі шкільної освіти і нехтувати 
ним ми не можемо і не повинні. Тим більше, що дівчина, яка закінчила цю школу, 
вступає в життя не тільки з формальними знаннями, з певним світоглядом, а і з 
певним фахом, який з успіхом можна прикласти як дома в сім’ї, так і на службі. 
Майбутнє для тих, хто закінчить цю школу, є світле і прекрасне. Отже, відтепер 
дівчата нашої країни мають свою спеціальну школу. Пройде небагато часу, як кожна 
мати буде горда з того, що її дочка навчається в спеціальній жіночій школі, кожна 
дівчина буде вважати за щастя вчитися в ній. Але це не означає, що дівчата мають 
можливість вчитися лише в школі домашнього господарства. Для них відкритий 
також доступ і в інші спеціальні школи, зокрема в ті, які за своєю спеціальністю не 
вимагають великої фізичної сили.

Слід підкреслити, що всі ці спеціальні школи не зможуть увібрати всіх бажаю-
чих навчатися, а тому будуть прийматися лише ті юнаки, які виявили в семирічній 
народній школі найкращу успішність і поведінку. Це значить, що діти повинні не 
тільки відвідувати народну школу, а і добре вчитися. Кожен батько повинен піклу-
ватися про своїх дітей в цьому дусі.

Подолянин. – 1942. – 12 березня. – С.1. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 95
Газетна замітка К. Скулиша «Шевченківське свято в школі»

15 березня 1942 року

Цих два дні – 9-10 березня – в серцях дітей юнаків Рудської неповної середньої 
школи залишаться назавжди теплим, хвилюючим спогадом.

Чому? Бо вони вперше почули правду про великого Кобзаря України. Правду, 
яку з усієї сили ховало большевицько-жидівське кодло.

В подиху українського чорнозему, українських заводів і фабрик – поруч з нами 
вічно житиме той, кого Україна коротенько уквітчала: «Кобзар». Той, хто з глибини 
душі ненавидів гнобителів – жидів, ляхів, кацапів – усіх тих, що коштом України 
жили і багатіли. Слава тобі, Кобзарю! Слава тобі, Україно, що породила такого сина!

Подолянин. – 1942. – 15 березня. – С.4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 96
Розпорядження про забезпечення шкіл зошитами

19 березня 1942 року

До голови району та завідуючого торгвідділом м. Шепетівка

За погодженням з Паном Гебітскомісаром всі фонди зошитів, що є у Вас на 
складах чи будуть поступати, повинні відпускатись лише на потреби шкіл.

Категорично забороняється продавати зошити з торгових ларків окремим осо-
бам та установам.
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Зошити повинні відпускатися за списками Шкільного Відділу лише завідува-
чам шкіл.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 205, арк. 4. Оригінал. Машинопис.

№ 97
Газетна замітка В. Д. Чешневського «Церква як писанка»

26 березня 1942 року

За совєтів місцеві комуністи села Савинець Солобковецького району перетво-
рили Свято-Миколаєвську церкву на клуб, у якому богохульствували, витришки 
показували.

Селяни і свідома молодь ненавиділи мерзенний вчинок комуністів, навіть не 
заходили в клуб. Кожен молився потайки з надією на майбутнє. І воно прийшло в 
1941 році. Жадані вісники волі принесли з собою щастя для українського народу.

Селяни дружно взялися за відбудову церкви. На зустріч пішли керівники села, 
допомогли в зборі грошей, будівельного матеріалу, тощо.

За досить короткий термін церква була відновлена, брали розкрасили в серед-
ині, немов писанку.

Стіни розмальовані різними візерунками, і чепурно зроблено красиві престоли 
і надто красиво майстерно зроблений іконостас. Багато віруючих знаходили захо-
вані від більшості речі: біблію, ікони і інше.

Образ Святого Миколая красується в центрі церкви.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 1942 р. – 26 березня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 98
Інформація про роботу Дунаєвецької інкубаторно-птахівничої станції

26 березня 1942 року

18 березня цього року м. Дунаївцях другою на Поділлі почала працювати інку-
баторна станція птахівництва. Вже проведено перший заклад яєць. Інкубаторно-пта-
хівнича станція згідно плану має закласти 185000 штук яєць, згідно яких випустить 
129500 курчат. Курчата буде завезено в 71 громадську птахоферму району та пере-
дано в індивідуальні господарства. Крім того, інкубаторна станція випустить від за-
гального числа 60% водоплавної птиці, для чого вже відремонтовано 2 машини.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 26 березня 1942 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 99
Звернення Голови сільськогосподарської управи І. Наненка до голови 
Шепетівської округової управи стосовно виконання плану здачі яєць

7 квітня 1942 року

Українське головне бюро
Підсумки роботи яйцепоставок за перше півріччя 1942 року свідчать про те, що 

виконання річного плану стоїть під загрозою зриву.
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В той час як на протязі першого півріччя річний план повинен бути виконаний 
не менше як на 50%, по всій окрузі річний план виконано лише на 19%. Таке стано-
вище треба вважати за ненормальне і в найскоріший термін виправити його.

Хоть частково кволе виконання плану яйцепоставок в першому півріччі і 
можна віднести на рахунок суворої, довготривалої зими, яка відбилася на ранній 
несучості курей, але це могло негативно відбитися лише на термінові виконання 
плану.

Справа яйцепоставок державі, в час відбудови країни є надзвичайно важлива і 
мусить бути під Вашою повсякденною увагою.

Голова  с/г української управи         [підпис]   І.Наненко

Держархів Хмельницької обл., ф. Р. – 420, оп. 1, спр. 20, арк. 12. Оригінал. Машинопис.

№ 100
Газетна замітка В. Чешневського «У відновленій церкві»

12 квітня 1942 року

Понад 8 років минуло з того часу, коли жидо-большевики зруйнували в селі 
Савинцях, Солобковецького району храм Божий – Свято-Миколаївську церкву, а 
на те місце змайстрували клюб.

Хоч селяни і не погоджувались на знищення храму Божого, але заперечувати 
боялись. Кожного, хто підніс би свій голос проти насильства, чекало заслання або 
тюрма.

З приходом на Україну німецьких військ селяни дружно взялися за відбудову 
церкви. За допомогою сільських керівників вдалося придбати відповідну кількість 
будівельного матеріялу, виділено майстрів. За дуже короткий час церкву віднови-
ли.

Прекрасно пофарбовані стіни, чепурно і з мистецьким смаком зроблено клірос, 
а найкраще зроблено іконостас. Селяни знесли багато килимів і інших прикрас. 
Принесли також біблію та образ Святого Миколая.

Під час Великодніх свят у відновленій церкві відбувалась служба Божа при 
величезній кількості віруючих з довколишніх сіл.

Подолянин. – 1942 р. – 12 квітня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 101
Повідомлення про роботу швейної майстерні у селі Голозубинці

16 квітня 1942 року

6 тижнів в селі Голозубинці працює швейна майстерня. За цей час вона 
виконала понад 80 заказів різного чоловічого, жіночого та дитячого одягу на 
загальну суму 2000 крб. Велику увагу майстерня приділяє підготовці практи-
кантів. Тут навчається 9 молодих дівчат, які незабаром оволодіють кравецькою 
справою.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 16 квітня. – 1942 р. Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 102
Розпорядження Шепетівського гебітскомісара 

«Про запровадження трудових посвідчень»

29 квітня 1942 року

Для всіх жителів, цивільних і військових установ, німецьких місцевих підпри-
ємств, господарюючих управ і урядів, фабрик, майстерень, міських підприємств, 
водяних, газових, електричних пунктів забезпечення магазинів, організованих міс-
цевих готелів, колгоспів, радгоспів і т. д., в Шепетівській Окрузі( районів Шепетів-
ки, Славути, Полонного та Берездова).

1. Про введення трудових посвідчень

Всі місцеві працівники: німці, українці, поляки, росіяни і т. д. за винятком жи-
дів мусять бути забезпечені органами управління до 08.05.42 року трудовими по-
свідченнями.

Зміст має бути таким:
Прізвище, ім’я, дата народження, рід теперішнього заняття і докладений адрес 

працюючого, як і дата видачі посвідчення важне тільки до….1942 року.
На оборотній стороні при кінці місяця зазначити: продовжено до ...1942 року.
Щоб уникнути махінації, посвідки і їхні оборотні сторони з зазначенням на 

продовження мусять бути постановлені і підписані помічником чи начальником 
даної установи.

Кожний працюючий мусить цю посвідку завжди носити при собі. Особами, ко-
трих зустрінеться без цієї посвідки, розпоряджатиметься Уряд Праці.

Вже теперішні посвідки можуть бути вживані, коли мають нову дату видачі та 
підпис, з штампом.

2. Прийом на роботу проводитиметься через Уряд Праці.

Прийняття робочих сил всіх років можливо тільки тоді, коли Уряд Праці дасть 
свою письмову угоду.

Власники підприємств, котрі протидіятимуть проти цього, будуть покарані.
Працівники, котрі без дозволу Бюро праці поступлять на роботу, будуть, в свою 

чергу, так само покарані.
Про звільнення робітників треба повідомити письмово Бюро праці за 3 дні пе-

ред їх звільненням. В конечних результатах можна повідомити Бюро праці в остан-
ні дні роботи усно, або по телефоні.

Кожний працівник по закінченню роботи повинен негайно зголоситися з Бюро 
праці. При зміненнях мешкання треба повідомити Бюро праці.

Шепетівка, дня 29.04.42 року
Округовий комісар

Бюро праці

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 120, арк. 161. Оригінал. Машинопис.
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№ 103
Довідка про Шепетівську кравецько-вишивальну школу

8 травня 1942 року Шепетівському гебітскомісару

Шепетівська Пошивочно-вишивальна школа має відділи: кравецький та виши-
вальний.

Школа випускатиме людей-спеціалістів пошиття і вишивання. Школа дворічна. 
Викладачі: цеху крою та пошиття жіночого одягу мають спеціальну освіту та вироб-
ничий стаж, викладач вишивального цеху закінчив спеціальну вишивальну школу.

Для школи потрібно: 25 швейних машин, краму для проведення практичних 
робіт, котушкових ниток, білого полотна, сатину, сукна, ниток кольорових, звичай-
них та шовкових, голок, наперстків і копірки.

Зав. Школи              /Остапович/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп.1, спр.52,арк.40. Оригінал. Машинопис.

№ 104
Довідка про Полонську ремісничу школу

8 травня 1942 року Шепетівському гебітскомісару

Полонська Реміснича школа має відділи: кравецький, слюсарний, столярний, 
токарний і ковальський.

1. Школа випускатиме людей з середньою спеціальною освітою.
2. Термін навчання в кравецькому цеху – 1 рік, для слюсарного, столярного, 

токарного і ковальського – 2 роки.
3. Школа охоплює 280 душ українців, з них 145 хлопців і 135 дівчат.
4. Викладачі токарного, слюсарного і кравецького цехів є спеціалістами з відпо-

відною освітою і стажем, викладачі столярної і ковальської справи не мають спеці-
альної освіти, але володіють великим виробничим стажем.

5. Для школи потрібно:
швейних машин 15 (є 15), напильників – 200 шт., столярних верстатів – 5, 
столярних інструментів – 10 комплектів, токарних станків – 2, (є 2), коваль-
ських міхів – 2 (є 1), електричної енергії і підручників спеціальних дисци-
плін. З матеріалів потрібно: досок, брусів, кругляків, ковальського вугілля, 
листового і шинного заліза й обіддя.

Зав. відділу освіти               /Хренюк/ 

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп.1, спр. 52,арк.40. Копія. Машинопис.

№ 105
Доповідна записка про збільшення чисельності робітників для розбирання 

будинків у Старому місті Кам’янця-Подільського

11 травня 1942 року Старості управи міста п. Кібець Г.І.

Згідно кошторису на розборку будівель Старого міста, з загальної кількості 630 
будинків, необхідно не менш як 397 тисяч людино-днів.
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Для того, щоби цей обсяг роботи скінчити протягом двох років, необхідно до-
вести кількість робітників до 500 щоденно.

Старе місто являється зараз єдиним джерелом постачання будівельними мате-
ріалами міста Кам’янця та його округи, та палива для міського населення.

Тільки одного палива для міського населення на зиму 1942-1943 року буде по-
трібно не менше як 8-9 тисяч тонн орієнтовно.

Зараз по розборці будинків працює до 100 робітників, в яких 30 жінок та 18 
підростків. З цієї, цілком недостатньої кількості, Біржа праці майже щотижня за-
бирає по 10-15 чоловіків кращих робітників. Сьогодні Біржа праці знову одібрала 
12 кращих робітників.

Невиконаних нарядів на видачу матеріалів та на паливо в конторі Старого 
міста зібралось на 11/V майже на 50 тисяч карбованців. Крім цього, по акту від п. 
Василевського нами прийнято 3200 м. куб. будівельного сміття, який треба вивози-
ти, та після вивозки спланувати місця розборки. Зараз на елементарній планировці 
повинно працювати не менш як 75% всієї робочої сили.

Докладую про вищезазначене до вашого відома та прошу негайних заходів про 
збільшення робочої сили по розборці будівель Старого міста до 500 чоловік, з яких 
може бути 150 жінок і 50 підростків.

Керівник Контори по розборці будівель Ст. міста         [підпис]         /Лашкевич/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 434, оп. 2, спр. 8, арк. 61.Оригінал. Машинопис.

№ 106
Розпорядження про збори релігійної громади

1 червня 1942 року До районного шефа Меджибожа

Я дозволяю сільській управі Ярославки зібрати збори релігійної громади та не 
пізніше як до 20.VI.42 р. самою же цією громадою зібрати гроші для церковних по-
треб, які до мого розпорядження не витрачувати, лише повідомити мене про значну 
кількість зібраних грошей.

По дорученню              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 458, оп. 1, спр. 1, арк. 1. Оригінал. Машинопис.

№ 107
Газетна стаття Д. М. Корбутяка 

«Фахові школи в Кам’янці-Подільському»

7 червня 1942 року

У нашому місті існує три фахові школи: технічно-реміснича, торгова і школа 
домашніх господарок.

Технічно-реміснича школа, що розрахована на трирічний термін навчання, 
має відділи механічний, деревообробний і ремісничий. Навчається тут зараз 103 
учні. Система навчання побудована так, що побіч теоретичних занять учні пра-
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цюють на відповідних підприємствах, набуваючи і поглиблюючи, таким чином, 
практичні знання з вибраного фаху. Школа ця є першим ступенем до одержання 
спеціальності. По скінченні технічно-ремісничої школи, учні, що виявляють від-
повідну здібність і складуть іспити, матимуть можливість перейти до технічної 
групи, яка дасть їм звання техніка-механіка, техніка-будівельника чи техніка де-
ревообробника.

В торговій школі навчається на всіх трьох курсах 174 учні. Випуск ІІІ курсу 
(30 чол.) буде переведено вже цього навчального року. Поділяється школа на два 
відділи – торговий і адміністративний. Програма з загальноосвітніх дисциплін до-
рівнює програмі середньої школи. З фахових дисциплін викладаються крамознав-
ство, бухгалтерія, стенографія і статистика.

Школа домашніх господарок має своїм завданням дати ученицям загальну се-
редню освіту і певні знання з різних галузей домашнього господарства.

Поруч із загальноосвітніми програмами, викладання таких дисциплін як садів-
ництво й городництво, кулінарія та ведення домашнього господарства, крій, шиття 
і різні види рукоділля (вишивки, мереживо) і т. п., гігієна, педагогіка – прищепить 
вихованкам школи трудові звички і дасть знання, необхідні в житті.

Подолянин. – 1942р. – 7 червня. – С. 4. – Оригінал. Друкований відбиток.

№ 108
Акт про перевірку навчального закладу у Шепетівці

липень 1942 року Шепетівському гебітскомісару

Надсилаємо копію акта останньої перевірки роботи школи № 2. Зазначаємо, 
що до цього часу ми примушені тримати в багатьох школах непридатних учителів, 
бо нема ким їх замінити.

Просимо допомогти відшукати відповідні учительські кадри, які забезпечили б 
справжнє навчання і виховання дітей.

Районовий шеф              [підпис]
Зав. відділу освіти              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 52, арк. 53. Копія. Машинопис. 

№ 109
Оголошення «Посвячення церкви в с. Цвіклівцях»

9 липня 1942 року

12 липня цього року, в день празника св. Апостолів Петра і Павла, в Цвікло-
вецькій громаді, Кам’янець-Подільського району, буде посвячена церква.

Цього ж дня в новопосвяченій церкві буде відправлена урочиста служба 
Божа.

Подолянин. – 1942 р. – 9 липня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 110
Повідомлення про відсутність підручників з німецької мови

26 липня 1942 року До Антонінського РВНО

Краківська початкова школа повідомляє Вас про те, що підручників німецької 
мови, випущених за совєтів, немає.

Восени 1941 року в час проходу військ бібліотеку при школі було знищено.

Завшколи              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 805, оп. 1, спр. 170, арк. 12. Оригінал. Рукопис.

№ 111
Інформація відділу наросвіти про організацію 
навчального процесу в зв’язку з канікулами

29 липня 1942 року Шепетівському райшефу

Ідучи назустріч проханню батьків в справі допомоги в роботі жнив, гебітскомі-
сар дозволяє відпустити дітей додому, тобто зробити перерву занять в школі термі-
ном від 7 серпня цього року включно.

За цей час повинні бути укомплектовані перші класи нового набору.
Дітям I, II, III класів треба зачитати результати їх навчання за минулий рік.
IV класам видаються випускні посвідчення.
Вчителі беруть участь в уборочній компанії та планують роботу на новий на-

вчальний рік, що починається 17 червня 1942 р.
За дорученням інспектор шкільного відділу.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 52, арк. 58а. Копія. Машинопис.

№ 112
Оголошення «Про обов’язкове шкільне навчання»

31 липня 1942 року До пана гебітскомісара

ВІДДІЛ 11 – 1
Прошу пана Гебітскомісара дозволу на вміщення в часопису «Нова Шепетів-

щина» такої об’яви:
ОБ’ЯВА

Про обов’язкове шкільне навчання.
Всі діти народження 1934 та першої половини 1935 року повинні вступити до 

школи 
До школи повинні вступити також всі діти віком від 11 років включно, які в 

останній час з якихось причин не вчилися в школі.
З 4-го серпня по всіх школах буде проводитись запис дітей до школи.
Новий навчальний рік розпочинається 17 серпня.

За дорученням інспектор шкільного відділу

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59, арк. 1а. Копія. Машинопис.
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№ 113
Розпорядження комісара Шепетівської округи 

про медичне лікування
1 серпня 1942 року

На підставі № 6 розпорядження про справи охорони здоров’я з дня 1.8.1942.
(Данних розпоряджень РКУ, ст. 101) видаю слідуючі напрямні для управління 

місцевих лікарень:
І.

Треба прямувати до того, щоби в кожному районі була щонайменше одна лікар-
ня, яка відповідала мінімальним вимогам, які ставляться лікарні. Менші лікарні, на 
які немає запотребування, належить закрити.

Лікарів, яких не буде можна деінде умістити, треба зголосити Генеральному 
Комісарові, подаючи прізвище і ім’я і адресу.

В середньому повинно на 300 мешканців припадати одно ліжко, на 25 ліжок 
один лікар, а на шість ліжок одна особа для догляду.

В спеціальних лікарнях, н. пр. відділи для туберкульозно хворих, епідемічні, 
хірургічні і т. д. треба буде це число відповідно до потреб змінити, і тут треба бути 
уважним, бо панує брак лікарів і іншого медичного помічного персоналу.

ІІ.
В лікарнях повинні панувати беззакидні санітарні й гігієнічні відносини. Кла-

деться на всіх цей обов’язок, щоби застосувати всі можливі середники для осягнен-
ня цього найвищого закону в лікарнях. Найідеальніша чистота повинна панувати 
також і то навіть при найпримітивніших обставинах. Треба дбати про беззакидну 
воду до пиття. Кльозети повинні бути осібні для мущин і жінок і вони повинні на-
ходитися в бездоганному стані.

Клоачні ями треба своєчасно опорожнювати.
ІІІ.

Лікарі в лікарнях зобов’язані не держати хворих довше в лікарнях, як це є 
конечне. Щоби оминути непотрібно перебування в лікарні, повинен обов’язково 
Окружний або міський лікар, або уповноважений Окружним Комісаром лікар, що 
найменше один раз в місяць повинен переконуватися про перебіг хвороби у пооди-
ноких хворих. Він є уповноважений звільнити всіх хворих з лікарні, для котрих, на 
його думку, лікування в лікарні вже не є потрібне.

ІV.
Лікарні служать в першій мірі для стаціонарного лікування. Коли немає декіль-

ка амбулаторій або поліклінік, то можна також в лікарнях переводити амбулаторне 
лікування.

Стаціонарне лікування охоплює слідуюче:
1. Приміщення, харчування і догляд.
2. Лікарські оглядини й лікування, пристосування модерних методів оглядин і 

лікування, виключно рентген.
3. Давання потрібних медикаментів, перев’язочних матеріалів.
Для амбулаторного лікування в лікарнях будуть ще спеціальні вказівки видані.
Для ізоляції осіб, хворих на заразливі хвороби, треба призначити спеціальні 

приміщення.
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V
У лікарнях і поліклініках при вищих медичних школах впроваджується з днем 

І вересня 1942 р. дві кляси оплат:
а/ загальна або 3 кляса оплат,
б/ 2 кляса оплат.
Стосунок кількості ліжок 3 кляси оплат з одної сторони, а 2 кляси оплат з 

другої сторони повинен бути около 3/4 до І/4. Відповідно до місцевих обставин є 
Окружний Комісар уповноважений вводити зміни в цім стосунку.

Кількість ліжок 2 кляси не може однаково перекручувати третину загальної 
кількості ліжок.

Першу клясу оплат можна вводити тільки в німецьких лікарнях.
VI.,VII

За стаціонарне лікування в лікарні треба платити:
1. В загальній або 3 клясі оплат – 5 карб. за один день.
2. В 2 клясі оплат – 15 карб. за один день.
Хворі 3 кляси оплат платять 5 крб. за перебування в лікарні, включно харчу-

вання і лікарська поміч.
Хворим 2 кляси оплат обраховується додатково за надзвичайну лікарську по-

міч, під цим належить розуміти:
1) переведення операцій;
2) рентгенологічні оглядини та лікування;
3) фізичні, хімічні й бактеріологічні методи оглядин;
4) всякого рода насвітлювання: гірське сонце, діятермія, короткі хвилі, рентген, 

горяче повітря, чотири коміркові купелі, радіюм, червоне й синє світло, фарадіаза-
ція і інша фізіотерапія.

Висота оплат за лікарську поміч, подану в І-4 буде об’явлена в спеціальному 
списку. За спеціальні річневі видатки.

Ці спеціальні оплати побирає управління лікарні в 2 клясі оплат разом зі ставка-
ми за харчування. Це є 80% впливи тої установи, яка утримує лікарню, а останні 20 % 
виплачується практикуючим лікарям як спеціальний додаток за надзвичайні послуги, 
крім їх зарплати. Дохід за ці надзвичайні послуги не може перевищувати 50% зарплати. 

День вступу й виписки хворого з лікарні обраховується повністю при ставках 
за харчування.

Окружний комісар              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р-420, оп. 1, спр. 125, арк. 74. Оригінал. Машинопис.

№ 114
Інформація про створення навчального закладу для підготовки учителів

2 серпня 1942 року

Щоб успішно задовільнити загальну недостачу учительських сил німецького 
походження, у Райскомісаріаті України робиться приготування до створення учбо-
вого закладу для підготовки учителів.
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Наука в цьому закладі розпочнеться найпізніше I. I0. 42 року планується 2 фор-
ми вишколення (курсу):

1. Коротке вишколення (курсу) помічниць учительок:
Талановиті дівчата в віці скінченого 18 року до 25 будуть на 3-х місячному 

курсі вишколені на помічниць учительок. По одно-, дворічній практиці в школі 
ті помічниці вчительок на однорічному курсі остаточно вишколені на учительок 
народних шкіл. До заяви повинно бути подано: власноручно написаний життєпис 
з точним поданням дотеперішнього перебігу освіти, докази про приналежність до 
німецького народу та лікарська довідка, в якій повинно бути засвідчено, що канди-
датка є придатна до учительського звання і є незаражена заразливими хворобами.

2. Нормальне вишколення 14 до 15 річних юнаків на 5-ти річному курсі. До 
заяви додати ті самі документи, як зазначено в п. I.

Фольксдойчери подавайте заяви до Окружного Комісара – Шкільний Відділ, 
що до I вересня 1942 року.

Окружний комісар

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59, арк. 4. Копія. Машинопис.

№ 115
Розпорядження про проведення лікування місцевого населення в лікарнях, 

поліклініках, амбулаторіях та інших закладах

3 серпня 1942 року

На підставі № 6 Розпорядження про справи охорони здоров’я з дня І.8.1942 р. 
(Денник розпоряджень РКУ, ст.І0І) приказую:

№ І
Для амбулаторного лікування може місцеве населення користуватися в першій 

мірі поліклініками, амбулаторіями й тим подібних закладами.
Амбулаторне лікування в лікарнях є тільки тоді дозволене, коли немає поліклі-

нік, амбулаторій і тим подібних закладів, або практикуючих лікарів і фельдшерів.
№ 2

Поліклініки, амбулаторії і тим подібні заклади треба негайно відповідно до гігі-
єнічних і санітарних вимог, якщо вони їм не відповідають, відремонтувати, в проти-
вному випадку треба їх ліквідувати.

Тому що багато того рода заклади є в поганому стані, являється конечним, щоби 
всіма середниками взятися до їх ремонту. Передусім треба всі приміщення ще раз 
побілити вапном і випорожнювати своєчасно клоачні ями.

№ 3
Я не буду встановлювати, яка кількість амбулаторій повинна припадати на 

певну кількість населення, бо є різні райони й округи. Це встановлюють окружні 
комісари, відповідно до місцевих санітарних потреб, або по порозумінні з Генераль-
ним Комісаром. (Відділ ІІ).

№ 4
Лікарів-спеціалістів належить приймати, керуючись величиною і запотребу-

ванням поліклінік, амбулаторій і тим подібних закладів.
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Мається на увазі в першій мірі хірургів, жіночих хвороб і акушерів, окулістів, 
терапевтів, лікарів хвороб носа, вух і горла, лікарі шкірних і венеричних хворіб, 
педіатрів, рентгенологів і лікарів-спеціалістів для керування хімічно-бактеріоло-
гічними лабораторіями й епідеміологів.

Прийняття до праці лікарів-спеціалістів відбувається за згодою Генерального 
Комісара, Відділ ІІ, через приналежного Окружного Комісара.

№ 5
Амбулаторне лікування охоплює слідуючі ділянки:
а) лікарські й лікарсько-спеціяльні оглядини й лікування;
б) пристосування модерних методів оглядин й лікування;
в) лабораторні аналізи потрібні для поставлення діагнозу;
г) відвідини хворих, коли немає інших лікарів, крім лікарів закладу і фельдшерів.
При пристосуванні електро-фізичного лікування треба дуже ощаджувати з 

ужиття струму (рентген, діятермія, короткі хвилі, гірське сонце, солюкс, світляні 
купелі, фарадизація, чотири коміркові купелі і т.п.)

Для хворих туберкульозою треба визначити спеціальні години прийнять, коли 
немає спеціальних туберкульозних амбулаторій.

№ 6
Час тривання амбулаторного лікування у лікарнях, поліклініках і амбулаторіях 

повинен бути обмежений до мінімуму.
Окружні лікарі або лікарі, на котрих він цей обов’язок наложить в зобов’язані 

бодай раз в місяць оглянути названі заклади. Вони є уповноважені відпустити хво-
рих, які находяться в амбулаторному лікуванні, коли вони вважають, що дальше 
лікування не є потрібним.

№ 7
В названих закладах і амбулаторіях, прилучених до лікарень, не видається 

лікарств. За винятком випадків першої помочі й тяжкого захворювання. Лікарі й 
фельдшери записують конечні лікарства, які собі пацієнти повинні самі купити в 
аптеках. Лікарі й фельдшери повинні обов’язково при виписуванні лікарств бути 
дуже ощадними й економними з огляду на те, що є брак медикаментів.

№ 8
Лікарі і спеціалісти, лікарі, медичний персонал та всякий інший помічний пер-

сонал будуть діставати зарплату по змислі мого розпорядження з дня 19 лютого 
1942 р. (Денник розпоряджень РКУ, ст.46)

№ 9
Кожна місцева особа, яка удається до поліклініки, амбулаторії і тим подібно-

го закладу, або лікарні з прилученою амбулаторією по лікарську поміч повинна 
платити за кожну візиту І крб. оплати, по змислі № 3 розпорядження про справи 
охорони здоров’я.

Ця оплата служить для покриття всяких коштів даного закладу. Про ті над-
ходження і видатки належить вести точні списки.

Вищенаведене розпорядження подається всім до відома.

Окружний комісар              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 125, арк. 78. Оригінал. Машинопис.
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№ 116
Розпорядження про надання можливості використовувати Славутським 

табором для полонених рентгенкабінету міської лікарні

4 серпня 1942 року До Славутського райздороввідділу

На скаргу Славутського лазарету військовополонених пропоную:
виділити 2 дні на тиждень, у вівторок та п’ятницю, для користування ренгенка-

бінетом та лабораторією Славутської лікарні.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 125, арк. 27. Оригінал. Рукопис.

№ 117
Акт про збір німецькомовної літератури в с. Велика Салиха

4 серпня 1942 року

1942 року серпня місяця 4 дня с. В-Салиха.
Ми, що нижче підписані, комісія в складі старости села Тимощука Івана Бар-

томовича, голови загального двору Дацюка Максима Гавриловича та зав. школою 
Грищука Євнуха П., склали цього акта про слідуюче:

Згідно розпорядження гебітскомісара Антонін про зняття з ужитку підруч-
ників німецької мови, які випущені за радянської влади, цього дня зібрано по с. 
В-Салисі один підручник німецької мови «Німецька мова для 5-го класу» для здачі 
в Антонінську наросвіту.

[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 805, оп. 1, спр. 170, арк. 6. Оригінал. Рукопис.

№ 118
Наказ про запровадження обов’язкового навчання

в народних школах Шепетівської округи

8 серпня 1942 року

Шепетівському райшефу
(Шкільний відділ)

Для відрегулювання шкільної справи наказую:
№ 1

Кожна місцева дитина віком від 7 років забов’язана відвідувати народну школу 
і до закінчення її підлягає шкільним законам.

№ 2
Народна школа має 4 класи. Обов’язкове навчання поширюється на 4 роки.

№ 3
Особи, забов’язані утримувати дітей шкільного віку або законні заступники, 

повинні зараз же після досягнення дітьми шкільного віку записати їх у відповідаль-
ного завідувача школи.
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№ 4
Особи, забов’язані утримувати дітей шкільного віку чи їх законні заступники, 

повинні турбуватись про те, щоб їхні діти протягом шкільного року акуратно від-
відували навчання у визначені для цього дні та години.

№ 5
Порушення № 3,4 постанови будуть найсуворіше покарані. Може бути визна-

чений грошовий штраф у розмірі 10 000 карб., арешт або ув’язнення до 6 тижнів, чи 
обидва покарання разом.

№ 6
Це розпорядження територіально поширюється на Шепетівську Округу і охо-

плює всіх дітей шкільного віку, батьки яких, або їх заступники мешкають у Шепе-
тівському, Полянському, Славутському та Берездівському районах.

№ 7
Це розпорядження вступає в силу після його оголошення.

№ 8
Новий шкільний рік починається 15 вересня 1942 року.

Округовий комісар Др. Ворбс

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59,арк. 10. Оригінал. Машинопис.

№ 119
Розпорядження Шепетівського гебітскомісара 
«Про обстеження медичних установ району»

11 серпня 1942 року

Про обстеження медичних установ району.
Наказую райздравінспектору протягом з 11/8 по 25/8.42 року провести обсте-

ження всіх без винятку медустанов Вашого району.
Скласти відповідні акти про обстеження, в яких чітко зазначити всі хиби як 

господарюючого, так і санітарного медичного діла.
26. 8. 42 року з матеріалами обстеження з’явитися в медичний Відділ Окружно-

го Комісара для особистої доповіді.

Окружний комісар              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 125, арк. 53. Оригінал. Машинопис.

№ 120
Розпорядження «Про примусову працю учнів та вчителів в період канікулів»

12 серпня 1942 року Шепетівському райшефу

На підставі розпорядження Генерал-комісара від 5 липня 1942 р. шкільні кані-
кули рахувати з 1 серпня по 1 вересня 42 р.

За цей відрізок часу провести детальніші ремонти по школах, укомплектувати 
перші класи нового набору.
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Всі діти віком 10 років і старші обов’язково ідуть на працю до домогосподар-
ства в допомогу збиральної кампанії. Працю з дітьми починати на полі з 8 години 
ранку до 11 год. дня, з 11 години до 1 години дня перерва для дітей, з 1години до 3 
години дня – продовження праці, тобто разом мусить вийти 5 робочих годин.

Весь учительський персонал працює разом з дітьми і відповідає за них.
Зобов’язати голів промгосподарства, щоб дітей свого села чи міста підвозили 

на участок праці, а також привозили додому.
Про кількість дітей всім заврайвно скласти відомості по формі, що надіслана 

урядом праці м. Шепетівки і надіслати їх шефу уряду праці.

За дорученням інспектор шкільного відділу.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 52, арк. 60. Копія. Машинопис.

№ 121
Розпорядження «Про організацію навчального процесу 

в Шепетівській окрузі»

12 серпня 1942 року

• Кожна місцева дитина віком від 7 років зобов’язана відвідувати народну шко-
лу і до закінчення її підлягає шкільним законам.

• Народна школа має 4 класи. Обов’язкове навчання поширюється на 4 роки.
• Особи зобов’язані утримувати дітей шкільного віку або законні заступники, 

повинні зараз же після досягнення дітьми шкільного віку записати їх у відповід-
ного завідувача школи.

• Особи, зобов’язанні утримувати дітей шкільного віку чи їх законні заступни-
ки, повинні турбуватись про те, щоб їхні діти протягом шкільного року акуратно 
відвідували навчання у визначені для цього дні та години.

• Порушення № 3, 4 постанови будуть найсуворіше покарані, може бути визна-
чений грошовий штраф до 10.000 карбованців, арешт або ув’язнень до 6 тижнів, чи 
обидва покарання разом.

• Це розпорядженя територіально поширюється на шепетівську округу і охо-
плює всіх дітей шкільного віку, батьки яких, або їх заступники мешкають в Шепе-
тівському, Полонському, Славутському та Берездівському районах.

Це розпорядження вступає в силу після його оголошення.
Новий шкільний рік починається 5 вересня 1942 р.

Округовий комісар д-р Ворбс

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 52,арк. 65. Оригінал. Машинопис. 

№ 122
Акт про збір радянської літератури c. Сохуженці

16 серпня 1942 року

1940 року серпня місяця 16 дня с. Сохужинці про збір совєтської літератури по 
селі.
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Ми нижчепідписані з однієї сторони зав. школи Козак Радіон О., а з другої ста-
роста села Козак О. А. склали цей акт в тім, що по селі Сохужинцях на 16 серпня 
зібрано літератури в кількості 124 книжок.

Зокрема:
1. Німецька мова (5,6,7,8 кл.) – 26 штук.
2. Географія (різні) – 15 штук.
3. Читанки – 10 штук.
4. Хрестоматія – 15 штук.
5. Рос. література – 5 штук.
6. Українська мова – (5,6,7,8 кл.) – 22 штуки.
7. Рос. граматика – 20 штук.
8. Історія Союзу – 2 штуки.
9. Родная література – 1 штука.
10. Економ. географія – 1 штука.
11. Історія стародавнього світу – 2 штуки.
12. Інші книжки – 5 штук.
Разом 124 штуки (сто двадцять чотири)
В тім складено цей акт.

Староста              [підпис]
Завшколи              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 805, оп. 1, спр. 170, арк. 20. Оригінал. Рукопис.

№ 123
Розпорядження «Про підвищення кваліфікації вчителів»

19 серпня 1942 року

Згідно з цифрою 5 мого розпорядження з 9.7. 42 – ІІ і І Вс 89/42 – вста-
новлюється таке поступовання при дальшому школенні учителів-помічників 
(кандидатів);

1. Усіх учасників, які успішно закінчили курс дальшого школення, належить, 
належить умістити на »Листі кандидатів на вчителів». Листу треба вести при По-
вітовому шкільному інспекторі. По дальшому підготовчому часі, в якому учителі-
помічники повинні взяти участь, з числа цих учительських кандидатів остаточно 
призначаються учителі. Довідки про участь в учительському курсі не видається, 
однак треба подати заінтересованим до відома, чи їх втягнено на листу кандидатів 
на учителів.

2. В «Листі кандидатів на вчителів» має бути вміщено:
Прізвище та ім’я кандидата
Дата і місце народження
Дані про попередню шкільну науку
Дані про участь в учительському курсі, посвідчення за цей курс. Крім цього, 

треба передбачити рубрики для дальших оцінок.
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3. Належить мені подати, скільки кандидатів взяло участь в дотеперішніх кур-
сах школення та скільки внесено на «Листу кандидатів на вчителів»

До Окружних Комісарів і
Міськ. Комісара в Бересті і Литовському

Уряд. Лист В.П. 1942 р.
Укр. додаток, кол 7

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп.1, спр.59, арк. 19. Оригінал. Машинопис.

№ 124
Розпорядження керівника Шепетівського гебітскомісара

щодо оплати за медичне лікування

25 серпня 1942 року

До районового шефа 
Шепетівки, Славути, Полонного, Берездова

Відносно: лікування членів німецьких Кас хворих (установа забезпечена на ви-
падок хвороби) через місцевих лікарів і фельдшерів.

Підстава: Обіжник з дня 21. 7. 1942 р.
Німецьких громадян можна в місцевих закладах для хворих (лікарні, амбуля-

торії, і т. д.) оглядати й лікувати тільки в тому випадку, коли пред’являть посвід-
чення зі штемпелем їх керівника установи або підприємства. Посвідчення повинно 
мати слідуючий зміст:

а) особисті дані (прізвище, ім’я, дата народження, місце проживання) пацієнта;
б) назва приналежної Каси хворих і установи, або підприємця в Україні.
Такого посвідчення не потрібно в нещасних випадках, або коли є такий стан, що 

потрібна негайна поміч.
Оплата по таксі.
Коли даний німецький пацієнт згідно з пред’явленим посвідченням належить 

до німецької Каси хворих, тоді не береться від нього безпосередньо оплати, тільки 
виставляється рахунок і відрядження до лікаря.

В рахунку повинно бути подано: прізвище та ім’я пацієнта, рід хвороби та вка-
зівки лікаря або фельдшера. Коли лікування даного пацієнта лікарні стаціонарно, 
то треба в рахунку зазначити: «стац.»

Рахунок можна писати на зворотній сторінці витики Каси або посвідчення пра-
ці.

Рахунки, відрядження до лікаря, зібрані зі свого району, і посвідчення пацієнта 
повинен районовий Шеф-Медичний Відділ передати при кінці кварталу, перший 
раз 1.10.1942 р. Окружному Комісарові-Медичний Відділ.

Я.              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 125, арк. 12. Оригінал. Машинопис.
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№ 125
Оголошення Дунаєвецького окружного комісара

«Про початок навчання в народних школах»

27 серпня 1942 року

Навчання в народних школах Дунаєвецької Округи починається з 1-го вересня 
1942 року. Батьки та опікуни повинні турбуватись про своєчасне і регулярне відвід-
ування школи дітьми.

Відвідування шкіл є обов’язкове та за неявку без важливих причин буде по-
карано.

Директори шкіл забов’язані про ці неявки сповіщати мене кожних два тиж-
ні.

Для фахових шкіл початок навчального року може бути змінений з моїм по-
годженням.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 1942 р. – 27 серпня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 126
Розпорядження про початок занять в народних чотирикласних школах

02 вересня 1942 року Шепетівському гебітскомісару

Підстава: Розпорядження Пана Гебітскомісара.
Цим довожу до Вашого відома, що заняття по всіх школах Шепетівської 

округи розпочаті 15 вересня 1942 року, за винятком 3-х шкіл, на які накладено 
карантин.

Згідно вказівок, що дані від керівника шкіл Генерал Комісаріату пана Шмітта, 
по нашій окрузі провадиться реорганізація системи Народніх шкіл, тобто мають 
бути 4-х класові, 3-х класові, 2-х класові та однокласові, що потягне за собою деяке 
скорочення вчительських кадрів. Ця реорганізація закінчиться 27 вересня, про що 
Вас буде повідомлено негайно.

З. Д. Окружний шкільний інспектор               [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59, арк. 16. Копія. Машинопис.

№ 127
Газетна стаття «Завдання українського вчительства»

3 вересня 1942 року

Рафіновані більшовицькі методи покаліченні душ молоді не залишалися 
без впливу на українську дітвору. Саме тому тим більша відповідальність спа-
дає тепер на українське учительство, завдання якого – перевиховати молодь у 
здоровому національному дусі. Свідомі своїх завдань українські вчителі скрізь 
відбувають обласні наради, де спільно навчаються і узгіднюють нові вихов-
ні методи. Участь у таких нарадах приймають також представники німецької 
цивільної влади, які подають вчителям корисні вказівки. Ось так недавно така 
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вчительська нарада відбулась у Шепетівці. На цій нараді заступник Гебітско-
місара виступив з довгою промовою, в якій між ін. сказав, що найголовнішою 
справою вчителів є виховати дітей в новому дусі. Треба звернути їх погляди на 
культурну Великонімеччину, вивчати їх брати приклад з європейців. Річ ясна, 
пророблено деякі заходи, щоб навести порядок у школі. Ось так, щоб зарадити 
бракові шкільних підручників, видається дитячий часопис »Листок школяра». 
Тих вчителів, яких переслідували більшовики, призначено керівниками шкіл, 
якщо вони виявилися відповідними здібностями. Деяких вчителів, які невірно 
виховували дітей, позбавлено права викладати. Дальше, вчителі повинні ор-
ганізувати разом з дітьми збір ягід і лікарських рослин та допомагати в зборі 
урожаю. Далі Гебітскомісар закликав вчителів прийняти живу участь в загаль-
нокультурній роботі села: організувати драматичні і співочі гуртки, бібліотеки, 
дитячі ясла та допомогу сиротам і вдовам.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 1942 р. – 3 вересня. – С. 3.Оригінал. Друкований відбиток.

№ 128
Розпорядження Шепетівського гебітскомісара
«Про умови надання відпусток працівникам»

3 вересня 1942 року

До районового шефа 
Шепетівки, Славути, Полонного та Берездова

Відносно: Надання відпусків для місцевих урядовців.
Згідно розпорядження п. Райхскомісара від дня 19 лютого 1942 року можна 

надавати місцевим урядовцям 6-тиденний оплачуваний відпуск.
Відпуск можуть одержати 1. Урядовці, які працювали один рік під німецьким 

цивільним управлінням та виконують особливо відповідальну та напружену робо-
ту і 2. Ті, які із-за свого незадовільного стану здоров’я потребують лікарської допо-
моги або особливого відпочинку.

Виходячи з цього, Вам доручається згідно вищезазначеного розпорядження 
надати урядовцям Вашої установи 6-ти денний відпуск за заздалегідь складеним 
планом по заявках.

Продовження відпускного часу може здійснитись: для тих, що надзвичайно по-
требують відпочинок та дозволяється лише мною по заявці, яка подається через 
Вас.

Надання відпуску районовим Шефам врегулюватиметься мною.
Всі документи про наданий відпуск слід виготовити та зберігти при персональ-

них справах.

З оригіналом згідно:
Відповідальний секретар              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 28, арк. 198. Копія. Машинопис.
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№ 129
Інформація керівникам районів, міст та старостам сіл Кам’янець-Подільської 

округи про умови відправлення населення на роботи до Німеччини

16 вересня 1942 року

На основі існуючого положення про трудову повинність на Україні, згідно з 
кожного району Кам’янець-Подільської округи направити в Німеччину 600 осіб 
(чоловіків та жінок).

Розподіл проводить районний шеф, який повинен прийняти на увагу, в кожно-
му селі залишилось на кожних 100 га загальної посівної площі робочої сили (вклю-
чаючи лісове господарство) та по 38 робочої сили 100 га табачних та плодоовочевих 
площ, включаючи площу по вирощенню насіння.

НАПРИКЛАД: Громада має 1000 га землі для обробітку, з них 800 га орної зем-
лі та лісового господарства 200 га під табаком та плодоовочами.

В громаді повинно залишитися робочої сили:
8х32–556
2х38–76

Разом 332
Вся робоча сила, що залишається поверх цього в громаді, підлягає відправці 

в Німеччину (за виключенням спеціалістів, залізнодорожників, трактористів та 
шоферів).

Районні шефи повинні виділити для відправки в Німеччину здорову працез-
датну робочу силу віком від 16 до 45 років, бажано холостяків. Ні в якому разі не 
виділяти хворих чесоткою, епілептиків, туберкульозних, хворих венеричною хво-
робою та трахомою.

Старости, які не будуть приймати до уваги вищезгадане, будуть  засуджені до 
примусових робіт.

На виділену робочу силу складаються списки з біжучими номерами. Список 
складається в 3-х примірниках і подається старостою на медогляд, він повинен 
бути присутнім. Крім того, староста повинен кожному, який назначений в Німеч-
чину, заповнити талончик, згідно прикладеного до цього зразку, попередивши, що 
цей талончик повинен бути збережен та пред’явлен медкомісії.

При медогляді, заповнений старостою талончик, який знаходиться у того, що 
направляється в Німеччину, представляється медкомісії, яка робить відмітку хрес-
тик (+) або кружечок (0)

Відмітка хрестиком означає, що він здоров та для роботи в Німеччину підходить. 
Відмітка кружочком означає, що він для транспорта в Німеччину непридатний.

Ці талончики забираються у відїжаючих при посадці в вагон, і надсилаються до 
Біржі Праці, звідки через райшефа відправляються до старости. Староста повинен 
ці талончики уважно зберігати, оскільки вони потрібні будуть при видачі допомоги 
родинам, як підтвердження, що він дійсно працює в Німеччині.

Ніхто не має права відмовлятись від поїздки в Німеччину по сімейним, соціальним 
та іншим причинам. Їм потрібно вказати на постанову про запровадження обов’язкової 
праці. Якщо і після цього вони відмовлятимуться поїхати, то через відповідну Біржу 
праці староста подає список цих людей для присудження їм примусової праці.
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Староста повинен звернути увагу від’їжджаючих про слідуючи:
а) брати з собою українські гроші не потрібно, оскільки на них в Німеччині 

нічого не можна купити, також не можна ці гроші там обміняти.
б) від’їжджаючі повинні взяти з собою зимову одежу, оскільки в Німеччині та-

кож буває сувора зима.
Одночасно з цим необхідно ознайомити від’їжджаючих, що їм за взяту собою 

одежу буде повернено вартість її в розмірі до 25 Райхскомісарок (250 карб.), які 
будуть уплочені родині від’їжджаючого відповідним відділом Біржі Праці після 
відїзду транспорта в Німеччину. Виплата буде проводитися в залежності від стану 
цього одягу, взуття та інш. Незалежно цього видається місячна допомога в розмірі 
130 крб. родині, яка в цьому нуждається.

в) по можливості від’їжджаючі повинні взяти з собою харчі на 2-3 дні. Старости 
зобов’язані виділити тим особам, які не мають харчів, по 1 кіл хліба та 10-15 яєць,

г) старости повинні пояснити родинам від’їжджаючих що вони повинні попро-
щатись дома і на вокзал не мають права їх проводжати, якщо все ж таки будуть про-
воджати, то повинні мати на увазі, що будуть разом з від’їжджаючими направлен в 
Німеччину.

Від’їжджаючі будуть розподілені на два транспорти. Перший транспорт відхо-
дить 25-го вересня, другий транспорт – 28 вересня. Для першого транспорту необ-
хідно виділити людей з 

міста Кам’янця-Под. – района Кам’янця-Под.
Оринина та Старої Ушиці.

Для другого транспорту виділити людей з 
Района Смотрич та Чемерівці.

Особи, виділені для першого транспорту повинні прибути на вокзал Кам’янця-
Под. 24-го вересня не пізніше 12 годин дня. Медогляд буде проводитись на вокзалі.

Другий транспорт для Смотрицького району буде на станції Балин, Чемеровець-
кого району – на станції Закупне. Від’їжджаючі з Смотрицького района повинні при-
бути на станцію Балин 27 вересня не пізніше 12 годин дня, з Чемеровецького району 
теж повинні прибути 27-го вересня не пізніше 12 годин дня на станцію Закупне.

Кожний староста повинен особисто доставити своїх людей на вищезазначене 
місце для медогляду. З прибуттям від’їждаючих на станцію, староста повинен не-
гайно особисто з’явитись до Комісії. Там він одержує номер, якому по належному 
порядку буде проводиться медогляд осіб. Староста зможе повернутись до себе в 
село разом зі звільненими від тільки після того, коли будуть від’їжджаючі розміще-
ні по вагонах, уходом в село повинен з’явитися до Комісії.

Ще раз звертаю увагу, що необхідно точно дотримуватись встановленого числа 
та часу відправки транспорту та організувати так, щоб на відправки прибули всі 
пунктуально.

М. Кам’янець-Под. 16 вересня 1942 р.
Гебітскомісаріат – Арбайтсамт

За дорученням
Підписав ШТАУФЕН.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 434, оп. 1, спр. 7, арк. 62-62зв. Оригінал.  Друкований відбиток.
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№ 130
Повідомлення про загальну кількість поставок сільськогосподарської продукції 

громадськими та штуцпунктами Шепетівської округи

17 вересня 1942 року

Господарській комендатурі
При цьому надсилаємо остаточний розподіл плану поставок в розрізі штуц-

пунктів та громгоспів:
1) хлібних – 1670т.
2) фуражних – 2980,72т.
3) гороху – 581,1т.
4) виги – 109,4т.
5) картоплі – 720,3т.
6) коноплі (нас.) – 51,65т.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 420, оп. 1, спр. 76, арк. 25. Оригінал. Машинопис.

№ 131
Розпорядження Генерального комісара «Про реорганізацію народних шкіл та 

укомплектування їх учителями»

5 жовтня 1942 року Шепетівському гебітскомісару

Відносно: реорганізації Народних Шкіл і укомплектування їх учителями.
Підстава: Розпорядження Генерального Комісара від I.9.42.
Прошу пана Гебітскомісара затвердити такі типи народних Шкіл Шепетівської 

округи.
І. По Шепетівському р-ну: 4-класових шкіл  10

3-класових шк. 5
2 – » –  13
1 – » –   15
Разом  43

ІІ. По Полонському р-ну:     4-кл. шкіл  15
3 – » » 2
2 – » » 10
1 – » » 11
Разом  38

ІІІ По Славутському р-ну:     4- кл. шкіл 22
3 – » » 2
2 – » » 13
1 – » » 7
Разом  44

ІУ По Берездівському р-ну: 4-кл. шкіл  12
3 – » » 8
2 – » » 7
1 – » » 7
Разом  34
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Отже, по окрузі         4-кл. шкіл  59
3 – » » 17
2 – » » 43
1 – » » 40
Всього…………..........159

Вищенаведені типи шкіл, список яких при цьому прикладається, оприділяли 
такими засадами:

1) кількістю дітей, 2) наявністю класних кімнат, 3) можливостями вмістити в 
класній кімнаті 40-60 душ дітей.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59, арк. 23. Копія. Машинопис.

№ 132
Пояснювальна записка з приводу затвердження списку вчителів 

Славутського району

8 жовтня 1942 року Шепетівському гебітскомісару

Надсилаючи при цьому на затвердження список учителів Славутського р-ну, 
пояснюю:

1) по деяких школах учителів буде призначено у відповідній кількості після 
затвердження мережі шкіл. Список цих учителів надішлю додатково;

2) з учителів залишилося неукомплектованими: Фролова Марія (Клепачи), 
Науменко Тетяна (Караньє) та Коробчук Аврам (Поноро). Вони мають лише за-
гальносередню освіту (десятирічка) і малий стаж роботи. Якщо будуть відкриті се-
мирічки і буду місце в селах поблизу Славути, щоб мати над ними систематичний 
догляд, вони знову можуть бути укомплектованими;

3) при цьому додається справа з персональними картками.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 52, арк. 81. Оригінал. Машинопис.

№ 133
Розпорядження Проскурівського гебітскомісара 

«Про церковні святкові дні»

9 жовтня 1942 року Всім старостам сіл Проскурівського району

У середу 14-го жовтня 1942 р. діти будуть у школі на уроках до 10 годин. Від 10 
годин діти можуть піти до церкви.

Для останнього населення вищезгадана середа є робочим днем.
В останнім я ще раз нагадую про постанову Райхскомісаріата для України, згід-

но якої під час війни всі свята відкладаються на неділю з винятками Різдво (7-8-І). 
Новий рік (14-І) та Великдень (2 дні).

Я буду карати старосту, кожного священика та завідуючого школою, що без до-
зволу посеред тижня будуть святкувати не працюючи.

Гебітскомісар              [підпис]
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При цьому надсилаємо копію відношення Гебітскомісара від 9.10.42 р. до відо-
ма та неухильного виконання.

Староста району              /Лібацький/
Згідно: Секретар                        [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 488, оп. 1, спр. 1, арк. 191. Копія. Машинопис.

№ 134
Розпорядження гебітскомісара «Про церковні святкові дні»

13 жовтня 1942 року Старості сільуправи

Нижче цього надсилаємо Вам розпорядження Гебітскомісара для виконання та 
неухильного його виконання.

Староста району              [підпис]              /Фліс/

В середу 14-го жовтня 1942 року діти будуть в школі на уроках до 10 год. Від 10 
годин діти можуть піти до церкви.

Для останнього населення вищезгадана середа є робочим днем.
В останнім я не раз нагадую про постанову Райхскомісаріата для України згід-

но якої під час війни всі свята відкладаються на неділю з винятками Різдво (7-8-1) 
Новий рік (14-І) та Великдень (2 дні).

Я буду карати старосту, кожного священика та завідуючого школою, що без до-
зволу посеред тижня будуть святкувати не працюючи.

Гебітскомісар В. Г.              [підпис]              /Гасенмаєр/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 483, оп. 1, спр. 1, арк. 165. Оригінал. Машинопис.

№ 135
Розпорядження гебітскомісара щодо 
відправлення робочої сили до рейху

30 жовтня 1942 року Пану старості села

При цьому надсилаємо Вам повідомлення на виїзд до Німеччини 484 осіб, які 
передбачені, як робоча сила в Райху.

До цього роблю примітку:
1. З цими повідомленнями зараз же зазнайомити осіб, які відповідають вербов-

ці. Дані особи повинні бути списком охоплені та розписатись за одержання повідо-
млення.

2. Ваш обов’язок допомагати діячам кампанії, роз’яснювати населенню кожне 
питання по їх вимозі, не зрозуміле для них. Якщо будуть питання, яких Ви самі 
не зможете пояснити, то за потребою звертатись до вербовочної комісії, яка зна-
ходиться при районній Управі.

3. Ви особисто відповідаєте, щоби всі завербовані з’явились в призначенний 
для них час. Ви також повинні з ними з’явитись для пояснення виниклих питань.
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4. Я ще раз особливо указую на це розпорядження, щоб з’явитися з повідомлен-
ням. Якщо в повідомленні будуть зазначені особи, що в цей час не перебувають в 
нашій місцевості, або важкохворі, то ці повідомлення повернути вербовочній комі-
сії.

5. Зворотня сторона цього повідомлення заповняється латинським шрифтом. 
Для цього треба взяти учителя або іншу особу, обізнану з цим шрифтом. Після за-
повнення данного повідомлення зараз же без затримання передається його назна-
ченій особі. В разі, якщо у Вас немає нікого обізнаного з латинським шрифтом, то 
це буде виконано силами, надісланими на допомогу медичній комісії.

Я прошу всі пункти цього розпорядження найстаранніше виконати. Невико-
нання зазначеного числа робочої сили, або недбайливе ставлення до цього розпоря-
дження розглядатиметься, як саботаж і відповідно до цього будуть штрафуватись. 
Я роблю ще раз наголос, що Ви відповідаєте за повну явку завербованих, як і в 
цілому за безперебійну роботу вербовочної кампанії.

Гебітскомісар
Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 445, о. 1, спр. 3, арк. 41. Оригінал. Машинопис.

№ 136
Попередження окружного агронома Шепетівської округи про відповідальність 

населення за невиконання планів поставок хліба

жовтень 1942 року

Станом на 22.09.1942 р. виконання хлібопоставки по районам Вашого гебіт-
скомісаріату проходить надзвичайно незадовільно, не дивлячись на швидке за-
кінчення, і вимагає негайного вжиття рішучих заходів по завершенню цієї справи. 
Просимо взяти під свій контроль щоденний хід і виконання хлібозаготівлі, щоб 
уникнути взагалі небажаних явищ, які можуть спричинитися в разі зволікання хлі-
бопоставки. Останній термін виконання плану хлібоздачі 15.Х.1942 р.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 420, оп. 1,спр. 76,арк. 25. Оригінал. Машинопис.

№ 137
Розпорядження Шепетівського окружного комісара про умови реєстрації 

населення, що підлягають відправленню на роботи до Німеччини

жовтень 1942 року

До кожного районного шефа і кожного бургомістра в районі.
До відома і точного виконання.
Ви повинні приготовити робітників до праці в Німеччині.
Реєструвати можна тільки здорових і працездатних осіб обох статей.
Не можна реєструвати: тілесно ушкоджених, інвалідів, вагітних, калік, хворих 

коростою.
Особи по нижче 16-ти років, особи, котрих уже попередніше лікар узнав за не-

здібних і котрі мусять про це мати відповідне посвідчення. Матері з багатьма мали-
ми дітьми.
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Районні шефи і бургомістри відповідають за те, що:
1. Не являються особи, котрих як вище зазначено не можна регіструвати.
2. Бажане число осіб явиться до лікарського огляду.
3. Всі являються точно.
Я сподіваюся, що моє розпорядження виконується точно і без винятків.
Перед усім бургомістри мусять особисто про це подбати. Вони повинні район-

ного шефа слухати.
Хто моїх розпоряджень і міроприємств, районного шефа точно, або навіть ціл-

ковито не виконає, їх саботує, або підбурює людність може рахувати з тим, що до 
цього будуть встановлені найсуворіші міоприємства.

Кожний бурмістр повинен до дня 1/11 1942 року скласти у районного шефа 
списки тих робітників, котрих він вважає за здібних до праці в Німеччині (ім’я, 
прізвище, дата народження, місце мешкання).

Рівночасно повинен бургомістр в кожному з тих людей вручити повідомлення 
про зобов’язання до праці в Німеччині й йому пояснити, що він може рахувати з 
найтяжчими карами (арешт, тюрма, відрядження до примусових таборів) якщо він 
без причини і без оправдання не явиться.

Праця в Німеччині є добра, також ставлення і харчування, залишена родина 
отримає місячно 130 крб. від районної управи, окрім того, вона дістане найбільший 
приділ харчових продуктів. Тепер укладено поштові уряди, тому може та родина 
діставати листи від своїх рідних, котрі працюють в Німеччині. Кожний буде  мати 
змогу переконатися як гарно в Німеччині.

Округовий комісар

Держархів Хмельницької обл., ф. Р - 4320, оп. 1, спр. 62, арк. 46. Копія. Машинопис.

№ 138
Попередження старості с. Бедриківці щодо його відповідальності за неявку 

жителів села на роботу

листопад 1942 року Старості села та керівникам загальних дворів Бедриківці

В третє попереджую, якщо з сьогоднішнього дня, 18 листопада, з Вашого села 
щоденно не буде працювати на каналі 25 чол. в м. Городку ви будете притягнені до 
відповідальності за законом військового часу.

Сьогодні ж представте список людей, які виділені на роботу на канал.

Староста району              [підпис]              /Булович/
Уповноважений Б/Праці              [підпис]        /Іваницький/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 444, оп. 1, спр. 1, арк. 18. Оригінал. Машинопис.

№ 139
Газетна стаття Д-ра Василіва «Школа і здоров’я»

5 листопада 1942 року

Немає сумніву, що за останні часи на справу виховання шкільної молоді звер-
тають більшу увагу. Та все-таки ще й тепер на виховання дітей у школі, особливо 
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на здорове виховання, на прищіплювання дітям корисних для їх здоров’я звичок, 
призвичаєнь, не звертається тієї уваги, на яку заслуговує увага здоров’я.

Поліпшення здоров’я народу мусить бути »ударною» точкою діяльності, як 
наших суспільників, так і кожного культурного українця. В цій програмі здорова 
освіта та здорове виховання широких мас мусять стояти на першому місці; ніяка 
сила поліційно-санітарних заряджень, купи грошей на лікарні, амбулаторії і т. п. не 
може причинитися до вирішення проблеми здоровоохорони суспільства так, як це 
зробить широко поставлена, мудро переведена здорово-освітня організація.

Справді, чого варта китайська школа, одиноким завданням якої – навчити кож-
ного китайця як можна більшій кількості знаків ієрогліфів, щоб вмів прочитати хоч 
дещо з книги премудрості Будди чи Конфуція?

На нашу думку, початкова школа мусить служити, в першу чергу, біля загально-
го виховання дитини, зокрема здоровному. А таке виховання придбання тих чи інших 
корисних для здоров’я дитини призвичаєнь, наші сільські діти можуть дістати тільки в 
школі й через школу. Очевидно, що однієї профоми, теорії тут не вистачає. Напр. вчимо 
дітей не плювати на підлогу, а не маємо плювачки; кажемо мити руки перед їдою, коли 
забруднені вони, а в цілій школі – ні однієї мийки для учнів; говоримо про заразу, про 
гігієнічний потребник (клозет), а шкільний – аж гидко до нього підступити!

Отже, потрібно не тільки теорії про здорове виховання, але й практики при-
кладів, що їх дитина бачить на кожному кроці, до яких привикає та ці призвичаєння 
несе потім до своєї хати, прищіплює їх потім і будучій своїй родині. Знаю, що не 
завсігда на селі можна спромогтися легко на добре приміщення для школи із всі-
ма вимогами гігієни. Але найменше, найбідніше, мешкання можна при добрій волі 
влаштувати чисто, привітно, гігієнічно. Це було б навіть більш повчально для дітей: 
ось, мовляв і сільську хату можна зробити привітною!

При владженню школи звертаємо увагу до потреби мийки до рук, сплювачок 
у кожній класі та коридорі, на окрему роздягальню для верхньої одежі (для цього 
може бути використаний коридор, але ні в якому разі не кімната-клас!), коші для 
непотрібних паперів та сміття, на витирання для ніг, а вже найбільше звертаємо 
увагу на гігієнічне уладження та чисте утримання шкільного потребника. Про кон-
кретнішу програму здорововиховної праці учителя ми ще будемо говорити в одній 
з чергових статей.

Тут ще раз підкреслимо лише, що справа здорової освіти в народній школі му-
сить бути одним з найголовніших завдань учителя. Учні, скінчивши школу, мусять 
бути добре обізнані з основними поняттями гігієни і теоретично й практично, а 
предмет »гігієна» мусить бути введений бодай у старших класах початкових шкіл.

Щодо середніх шкіл, то й там справа не стоїть краще. Отже, немає нічого див-
ного, що якийсь собі абсольвент гімназії, як свої п’ять пальців може вирахувати там 
усі гори, річки й річечки Австралії, але сам має половину зіпсованих зубів, бо не 
навчили його про значення плекання зубів для його здоров’я.

Пригадаю собі балачку з однією панею, що цими днями повернулась з нашої 
курортної місцевості: «Не могла довше витримати, – каже, бо скрізь жахливий 
бруд. – Господині ніби поняття не мають, що воду не тільки п’ють, а й миються 
нею… Раніш ніж запрошувати гостей на літнисько, треба було б, щоб шеф села при-
мусово всіх викупав…»
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Та примус тут ні причому: тільки широка, пристосована до наших вимог шкіль-
на освіта визволить населення від бруду та надають народові тієї сили й здоров’я, 
що витримають і переможуть усі злидні, які стоять на перешкоді до кращого.

Подолянин. – 1942 р. – 5 листопада. – С. 3. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 140
Акт про купівлю верстата для школи

13 листопада 1942 року

1942 року листопада місяця 13-го дня . Складено цього літа в тому, що купле-
но на базарі для школи столярський верстат з одною шрубою за 250 крб. (двісті 
п’ятдесят крб.)

Верстат пригодний для роботи.
/Климчик/

Комісія                                       /Кіммель/
[підпис]              /Юрку/ 

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 434, оп. 1, спр. 145, арк. 91. Копія. Машинопис.

№ 141
Оголошення про реєстрацію ремісників

15 листопада 1942 року

Всі ремісники повинні з’явитися до належного Районного шефа для запису їх 
в ремісничі списки з зазначенням особистих показників. Всі підтвердження про їх 
роботу по спеціальності до цього часу, про проходження фахових іспитів, про від-
відування фахових шкіл і т.ін. повинні бути представлені.

Самостійним ремісником чи співробітником в ремісничому підприємстві в 
дальнійшому може бути той, хто занесений в ремісничі списки.

Після перевірки дотеперішньої діяльності й роботоздатності кожному реміс-
нику буде видано Гебітскомісаріатом посвідчення з зазначенням його ремісничого 
фаху та розряду (майстер, вивчений ремісник та навчений ремісник).

Від показників цього посвідчення буде залежати розмір оплати кожного реміс-
ника.

Явка ремісників повинна відбутися до 15.11.1942 р.

Гебітскомісар.   

Держархів Хмельницької обл., ф. Р - 434, оп. 1, спр. 7, арк. 63.Копія. Друкований відбиток.

№ 142
Постанова Михайлівської районної управи 

«Про боротьбу із заразними захворюваннями в районі»

23 листопада 1942 року

З метою виявлення заразних захворювань в районі та недопущення дальнійшо-
го розповсюдження захворювань, керуючись циркуляром Генерал-комісара Воли-
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ні-Поділля, як медичного відділу 2 від 16.1.42 р. № 5 Михайлівська Районна управа 
постановляє:

1. Після виявлення заразного захворювання хворий підлягає негайній ізоляції 
в лікарню.

2. В приміщенні, де находиться заразно-хворий, проводиться обов’язкова де-
зинфукція.

3. Старостам сільських управ про всі випадки заразних захворювань негайно 
повідомляти районного лікаря.

4. Винні за невиконання цієї постанови особи підлягають штрафу до 500 крб.
5. Нагляд за виконанням постанови покладається на начальника міліції та сіль-

ських старост.
6. Ця постанова набуває сили з дня і оголошення і дійсна до кінця 1943 року.

Староста Районної управи:              [підпис]              /Мельник/
Секретар:              [підпис]                  /Дуднік/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 474, оп. 1, спр. 10, арк. 13. Оригінал. Машинопис.

№ 143
Наказ Дунаєвецького гебітскомісара про умови набуття статусу фольксдойче

26 листопада 1942 року 

Особи німецької національності, котрі проживають в Дунаєвецькій окрузі, 
одержать від мене посвідчення про те, що вони дійсно признані німцями. Для цього 
потрібно мати слідуючі документи:

Свідоцтво про народження особи, яка бажає одержати посвідчення.
Свідоцтво про шлюб батьків.
Поскільки в багатьох випадках документи погублені, то можна подати присяж-

ному обов’язку 4 осіб, які ствердять німецьке походження.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 26 листопада 1942 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 144
Прохання районного лікаря перевести Шепетівську 

медичну амбулаторію на баланс місцевого цукрового заводу

30 листопада 1942 року До головного управління цукроварнями

Відносно: господарчого утримання мед. амбулаторії при Шепетівській цукро-
варні.

Багато років існує при Шепетівській цукроварні медична амбулаторія. Вона 
гарно укомплектована як мед. інвентарем, так і мед. персоналом.

В останній час дирекція вищезазначеної цукроварні відмовилась утримувати 
приміщення з приводу цього, що ці видатки не передбачені по кошторису цукроварні.

В зв’язку з тим, що ця амбулаторія розташована в дворі цукроварні та обслу-
говує виключно робітників під час виробництва та під час ремонту заводу, а також 
ураховуючи клопотання адміністрації Шепетівської цукроварні про дозвіл вклю-
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чити в кошторис вищезгаданої амбулаторії, прошу негайно Вашого розпорядження 
про відпуск палива до затвердження кошторису, тому що в зимових умовах працю-
вати в неопаленому приміщенні неможливо.

Уїздний лікар              [підпис]              /З. Д./

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 125, арк. 139. Оригінал. Машинопис.

№ 145
Розпорядження Шепетівського окружного відділу народної 

освіти щодо надання інформації про роботу шкіл

12 грудня 1942 року Завідуючому РВНО та культури

В зв’язку з припиненням навчання по школам Шепетівський Окр. відділ На-
росвіти та культури просить надіслати такі відомості:

1. Чи закінчена інвентаризація шкільного майна по всіх школах Вашого району?
2. Чи повністю розрахувалися з учителями та залами шкіл?
3. В яких саме школах залишено платних сторожів?
4. Як організовано курси вивчення німецької мови?
5. Чи ввезено всяку марксівську літературу в район?
6. Чи всі вчителі влаштовані на роботу?
7. Музичні інструменти шкіл, клубів треба взяти на облік і охорону.

Зав. Окр. В.Н.О.              [підпис]
І культури                     /Крохмаль/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 56, арк. 40. Оригінал. Машинопис.

№ 146
Наказ 132

по Кам’янець-Подільському міському відділу освіти і культури щодо 
припинення навчання у торговельній школі

15 грудня 1942 року

№ 1
За розпорядженням пана Гебітскомісара, навчання в Кам’янець-Под. Торго-

вельній школі припинити з 15-го грудня 1942 р. в зв’язку з відрядженням всіх учнів 
на тимчасову роботу до тютюнової фабрики м. Кам’янець-Подільська.

№ 2
З цього дня вчителів, що працюють в інших учбових закладах міста Кам’янця, 

вважати звільненими:
п. Грен О. Л., Давиденко Я. Ф., Кункевич Г. О., п. Олександру, Ухова М. Ф., п. 

Баулін О. М., п. Батульський В.
№ 3

Учительку п. Марченко з 15-го грудня 1942р. рахувати викладачем математики 
Жіночої школи Домашнього Господарства з місячною ставкою повного наванта-
ження.
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№ 3
Звільнення вчителів рахувати до початку повернення учнів з роботи і віднов-

лення роботи школи.
Підстава: Наказ Кам’янець-Подільського повітового шкільного відділу від 14 

грудня 1942 р. за № 4.

Шкільний інспектор м. Кам’янець-Подільська              /Бендер/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 434, оп. 1, спр. 5 а, арк. 3а. Копія. Машинопис.

№ 147
Інформація про дитсадки та дитбудинки на Шепетівщині

28 грудня 1942 року Шепетівському гебітскомісару

Підстава: Розпорядження Пана Гебітскомісара від 24.II.42 р.
Повідомляю Вас, що на терені Шепетівського Уїзду по районах є такі дитуста-

нови:
Шепетівський район:
1) Шепетівський постійний дитсадок має 64 душі дітей. На утриманні місцево-

го бюджету, з середньою місячною витратою грошей 6000 – 6500 крб.
2) Коса Решнівка – тимчасовий дитсадок на 30 душ дітей, на утриманні громад-

ського господарства, з середньомісячною витратою грошей 2400 крб.
3) Березна Татарська – тимчасовий дитсадок, 50 душ дітей на утриманні гро-

мадського господарства середньомісячною витрат. 4000 крб.
4) В Решнівка – тимчасовий дитсадок, на 43 душі, на утриманні громадського 

господарства, з середньомісячною витратою грошей 3400 крб.
5) Красносілка – тимчасовий дитсадок, на 29 душ дітей, на утриманні громад-

ського господарства, з середньою витратою грошей в 2300 крб.
6) Білокриниччя – тимчасовий дитсадок, на 40 дітей, на утриманні громадсько-

го господарства з середньою витратою грошей 3200 крб.
7) Траулин – Тимчасовий дитсадок 50 душ дітей, на утриманні громадського 

господарства, з середньою витратою грошей 4000 крб.
Полонський район:
1) Дитячий будинок № 1 – постійний, 53 душі дітей, на утриманні місцевого 

бюджету, з середньомісячною витратою грошей 15000 крб.
2) Дитячий будинок № 2 – постійний, на утриманні місцевого бюджету, на 20 

душ дітей, з середньомісячною витратою в 13000 крб.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59, арк . 46. Копія. Машинопис. 

№ 148
Наказ Дунаєвецького земельного коменданта про постачання молока та 

молочних продуктів на маслозаводи та пункти здачі
7 січня  1943 року

Кожне господарство і кожний власник корови зобов’язаний все молоко, смета-
ну або масло, котре при економному господарюванню залишається лишнім, здати 
на відповідні пункти.
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Мінімальна норма здачі молока від кожної корови господарства або власника 
корови слідуюча:

При наявності однієї корови здати в 1943 році 600 літрів, з них у першому квар-
талі 100 літрів при середньому відсоткові жирності 3,8%.

При наявності 2-х та більше корів, від кожної другої і т.д. корови по 900 літрів, 
у 1-му кварталі 150 літрів при 3,8% жирності.

Якщо господарство або власник корови знаходиться дальше 10-ти кілометрів 
від пункту здачі, або пункти чи маслозавод зіпсовані – він повинен за кожних 20 лі-
трів  молока здати 1 кілограм селянського масла або 0,850 кг перетопленого  масла. 
Продаж молока або молочних продуктів на базарах, або обмін їх на другі товари, як 
і відпуск особам, не зв’язаних з молочарками, суворо забороняється.

Маслозаводам або пунктам прийому дозволяється  видати за здане молоко 
до 50% перегону з жирністю не більше 0,05% або маслянки з жирністю не більше 
0,07% за встановлену ціну.

За нездачу молока корови будуть конфісковані  безкоштовно.
Окр. Зем. Комендант          Кульман

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 7 січня 1943 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 149
Розпорядження керівника Деражнянської районної управи

«Про виділення старостою села людей на погрузку лісоматеріалів»

11 січня 1943 року Старості та керівнику Громадського г-ва. с. Нижнє 

Біржа праці та Районна Управа зобов’язують надіслати 20 чоловік на погрузку 
лісоматеріалу на ст. Деражня для німецьких військових частин.

Виділені Вами робітники мусять з’явитися до Лісоскладу м. Деражні о 7 годині 
ранку 12/VI.

За невиконання цього Ви будете відповідати згідно військового часу.

Шеф району              [підпис]              /Головацький/
Керівник Б. П.              [підпис]                          /Пазюк/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 478, оп. 1, спр. 2, арк. 43. Оригінал. Машинопис.

№ 150
Довідка про стан читалень та бібліотек в Шепетівському гебітскомісаріаті

15 січня 1943 року Шепетівському гебітскомісару

Підстава: Розпорядження пана Гебітскомісара від 3. ХІІ.1942 року.
Повідомляю, що будинки для читалень в Полонному й Славуті відремонтовані 

і готові до використання.
В Березові – будинок готовий, але не посклитий, в Шепетівці будинок знайде-

но, але його поки що не звільнено від мешканців.

Шкільний інспектор              /Крохмалик/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59, арк. 48. Копія. Машинопис.
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№ 151
Розпорядження керівника Деражнянської районної управи

«Про виділення людей для розбирання будинків»

20 січня 1943 року Старості села Нижнє

Нарядіть на завтра 21 січня 43 р. 5 чоловік з сокирами для розборки жидівських 
будинків.

Зазначеним робітникам буде виділено дрова 3 тонни.

Шеф району              [підпис]              /Головацький/
Керівник Б. П.              [підпис]                          /Пазюк/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 478, оп. 1, спр. 2, арк. 38. Оригінал. Машинопис.

№ 152
Інформація про створений краєвий інститут перед- і ранніх історичних часів

21 січня 1943 року

З метою забезпечити, втримати, дослідити всі перед і ранні історичні пам’ятники 
і старинні знахідки та щоб виконати важливі під національно-політичним оглядом 
дослідні завдання, Рейхскомісар для України створив Краєвий інститут перед- і 
ранніх історичних часів. Новий інститут підпорядкований науково-дослідним ін-
ститутам.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 1943 р. – 21 січня. – С. 3. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 153
Газетна стаття В. Г. «Кам’янець-Подільська художня промислова школа»

21 січня 1943 року

Художня промислова школа існувала в Кам’янці біля 7-ми років, з 1923 по 1930 
р. заснована була як фахова професійна школа, до якої учні вступали по іспиту після 
закінчення 7-річки. Школа мала 3-річний курс навчання. Поруч з загальноосвітні-
ми предметами, які викладалися за програмою середніх шкіл, учні вивчали і фахові 
дисципліни. Школа мала три відділи – літографський, керамічний і ткацький. Всі 
відділи, а зокрема два останніх, були добре обладнані необхідним приладдям та ма-
теріалами і мали досить гарних фахівців провідних дисциплін, особливо з кераміки. 
Керамічні дисципліни викладав Отто Максович Адамович, який цілком задовольняв 
потреби школи (пізніше був викладачем одного з Київських ВИШів). Малярство ви-
кладав художник Шаврін (закінчив два курси Петербурзької Академії Мистецтв). 
Композицію та креслярство викладав Кость Іпполітович Кшемінський (закінчив 
Академію Мистецтв в Петербурзі). Директором школи увесь час був Володимир Кар-
лович Гагенмейстер, родом з Прибалтійського краю (закінчив у Петербурзі художню 
школу Шпігліца). Він гарно знав історію мистецтва, дуже цікавився археологією та 
етнографією Поділля. Йому належить розвідка трипільської культури в с. Багови-
ці, а також етнографічні розвідки в деяких селах Кам’янеччини (Кадиївці, Ріпинці, 
Смотрич, Маків та ін.) Він мав власну досить цікаву колекцію матеріалів з історії, 
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археології та етнографії Поділля, колекція ця була вивезена ним до м. Харкова, куди 
він переїхав у службових справах, дальша доля її не відома.

Кость Іпполітович Кшемінський теж багато працював у галузі археології та ет-
нографії Поділля і пізніше був науковим робітником музейного городка в м. Києві, 
що містився в стінах Печерської Лаври.

Керамічні вироби школи, особливо посуда, відзначались надзвичайною художністю 
і завжди були досить показним матеріалом на виставках в м. Кам’янці та у Києві. Велика 
кількість цих виробів навіть йшла за кордон. Ткацький відділ, крім звичайних, властивих 
йому виробів, особливо розгорнув художнє вишивання, а також килимарство. Ці мате-
ріали теж швидко розбирались на виставках в м. Києві і теж йшли за кордон. Школа 
випускала непоганих фахівців зазначених виробництв, але підготовка кадрів мало була 
пов’язана з потребами виробництва, так що багато випускників школи працювали не 
за фахом (бухгалтерами, учителями та ін.), або використовували школу, як підставу до 
вступу у вищий учбовий заклад. Загальна кількість учнів була приблизно 100 чоловік на 
всіх відділах та кругах. В 1930 р. школа була перетворена в Керамічний Технікум який 
існував дуже недовго і тому позитивних наслідків своєї роботи майже не лишив.

Подолянин. – 1943. – 21 січня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 154
Повідомлення про введення в дію розпорядження 

«Про відрахування із зарплати податку на охорону хворих»

21 січня 1943 року

На підставі № 5 розпорядження про охорону хворих від 01. 5. 1942 р. та № абз. 
1-3 першого розпорядження до проведення до життя розпоряджень про охорону 
хворих від 18. 7. 1942 р. (оголошено центральному журналі Рейхкомісара України 
від 08. 8. 1942 р. стор. 253), всі зайняті у Вас місцеві робітники та службовці під-
лягають з 1 жовтня 1942 р. охороні хворих.

З днем 1-го жовтня 1942 р. повинно зголосити всіх зайнятих у Вас робітників 
та службовців по форменному бланкові. Ці форменні бланки вимагати при Управі 
праці в м. Летичеві.

Процент всієї суми, яку працедавець повинен внести для виконання охорони хво-
рих, складає на дальніше 3 відсотки, та повинен кожноразово, в кінці місяця виплачу-
ватись на рахунок охорони хворих при Районовій Управі. Дальніше, довідки по всім 
питанням охорони хворих для місцевих робітників та службовців надає Управа праці.

По дорученню.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 478, оп. 1, спр. 2, арк. 20. Оригінал. Машинопис. 

№ 155
Розпорядження Деражнянської районної управи «Про 

направлення людей на розчищення від снігу шосейної дороги»

22 січня 1943 року Старості села Нижнє

На підставі розпорядження п. майстра жандармерії, районна управа пропонує 
сьогодня-же 22/І-43 р. о 1 годині дня вислати на шосейну дорогу з села Нижнє 50 
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чоловік робочих і з села….чоловік робочих на В/участок з лопатами для очистки 
снігу. По цьому шляху будуть проходити важі і автомашини, і якщо машини за-
стрягнуть в сніг, то Ви будете суворо покарані.

Шеф району              [підпис]              /Головацький/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 478, оп. 1, спр. 2, арк. 4. Оригінал. Машинопис.

№ 156
Розпорядження Шепетівського гебітскомісара про страту 80 заручників за 

вбивство німецького офіцера

25 січня 1943 року

21-го січня 1943 року в безпосередній близькості від сіл Вульки та Гу-
бельці бандити вбили одного німецького офіцера, одного німецького солдата 
та одного німця з походження та тяжко поранили одного німецького солдата. 
Протизаходом на це населення сіл Вульки та Губелець, на яке падало підо-
зріння у бандитизмі, було розстріляно та його майно спалено. Було доведено, 
що ця частина населення давала підтримку бандитам. Дальшим протизахо-
дом було розстріляно 80 осіб, які за підтримку бандитів сиділи у в’язниці 
Шепетівки.

В майбутньому буде кожний, хто підтримує  бандитів притулком, харчовими 
продуктами або іншим способом, разом із своєю родиною розстріляний та його 
майно спалене.

Крім цього, буде кожний, хто без причин ухиляється від роботи та хоч на ко-
роткий час знаходитиметься поза своїм місцем мешкання, розглядатись як бандит 
та до нього будуть застосовані ці самі заходи.

ГЕБІТСКОМІСАР
Д-р ВОРБС

Урядовий радник

Держархів Хмельницької обл., ф. Р- 429, оп. 1, спр. 2, арк. 25. Оригінал. Машинопис.

№ 157
Роз’яснення керівника біржі праці щодо оплати лікарняних

1 лютого 1943 року

Службовці:
Кожний службовець при захворюванні має право вимагати зарплату не до-

вше, як за 4 тижні. Установа, в котрій працює даний працівник, має платити коли 
непрацездатність продовжується 4 тижні від дня захворювання. Коли ж хвороба 
продовжується понад 4 тижні, тоді повинна платити страхкаса в розмірі 50% його 
зарплати чотири тижні, або аж до видужання та початку праці. Коли роботодавець 
зарплату плотить довше як 4 тижні після захворювання далі, тому що він зацікав-
лений у видужанні свого працівника, то тоді страхкаса мусить пізніше виплачувати 
за дальший час і лише за 4 тижні.
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Нприклад: На фабриці працює майстер: в його дальшій роботі є зацікавлена 
фабрика, то тоді плотить за 6 тижнів і навіть за довший час, але страхкаса повинна 
платити тоді, коли не має змоги дальше платити фабрика. До кожного оголошен-
ня про хворобу і про кожне вимагання платні зі страхкаси мусять перевірятись як 
довго роботодавець буде платити платню. Спочатку роботодавець повинен повідо-
мити, який час він буде платити захворівшому гроші, і далі страхкаса повинна орі-
єнтуватись в дальшій виплаті. Гроші з страхкаси можна видати лише при ретельній 
перевірці та вирішенню сумнівних питань про виплату грошей із страхкаси. Коли 
ж хвороба продовжується далі, як 4 тижні, тоді дозволено гроші з коштів страхкаси 
виплачувати далі, але лише за дозволом Біржі Праці про дальшу виплату та дальші 
4 тижні. В таких випадках, коли хвороба продовжується ще довше, як 4 тижні для 
дальшого продовження виплати повинен бути лист від того лікаря, де хворий лі-
кувався, можливість встановлення здоров’я за слідуючі 4 тижні також мусить бути 
врахована. Всі питання про дальшу платню як за 4 тижні вирішує лише з головним 
Біржі Праці в м. Летичеві.

При всяких захворюваннях при перевозі хворого в лікарню потрібно взяти до-
звіл з Біржі Праці м. Летичева. При особливо гострих захворюваннях, що зв’язані 
з життям службовця, дозволяється привести до лікарні в Летичівській окрузі. Про 
виплату за перетранспортування в інші лікарні (напр. в Вінницю) ще не вияснено, 
а тому виплата є заборонена, так як коштів на це не передбачено. Я прошу праців-
ників страхкаси при кожному випадку роз’яснити, що ця інструкція написана лише 
для працівників, які не зловживають своєю хворобою з ціллю отримання грошей.

Робітники.
Працюючі робітниками, ремісниками, допоміжними робітниками, учнями, 

ненавченими робітниками і т. д., які належать до страхкаси, не одержують плат-
ню в більшості випадків. Коли робітник має особливу довідку від роботодавця, 
що від такогото дня захворювання вимагати виплати з страхкаси. Коли робітник 
має особливу довідку від роботодавця, що від такогото дня він більше не одержує 
зарплату, тоді робітник має право від четвертого дня захворювання вимагати ви-
плати зі страхкаси. Коли робітник має лікарську довідку про те, що він хворий і 
не працездатний тоді йому також треба виплатити за час не довший, як 4 тижні за 
його останньою платньою в розмірі 50%. При довших захворюваннях, які зв’язані з 
непрацездатністю, можна при виплаті прирівняти робітника до службовця.

Особливі випадки.
Коли працівник (службовець чи робітник) має легке захворювання (напр. про-

студу) тоді тільки дається від роботодавця довідка про те, що робітник одержує 
лише коротку (на один тиждень) відпустку. В таких випадках грошей з контор 
страхкаси не виплачується. Всі працівники страхкаси мусять знати, що гроші ви-
плачуються лише при довгочасних захворюваннях.

Коли будемо виплачувати з внесків до страхкаси за всі короткочасні захворю-
вання, то тоді не буде змоги виплатити тим, де дійсно потрібна допомога і підтрим-
ка.

Працівник страхкаси при головній Біржі Праці пан Михайло Потапінський від 
01. 2. 1942 року як керівник і ревізор всіх страхкас в Летичівській окрузі. При всіх 
випадках за роз’ясненнями потрібно звертатись до нього.
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З паном Потапінським потрібно розбирати всі спірні питання про працю в від-
ділах страхкас в Деражні, Меджибожі, Волковинцях.

Перекладач Шмідт.
Керівник Біржі Праці: пан Цірке              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 443, оп. 1, спр. 9, арк. 1. Оригінал. Машинопис.

№ 158
Пояснення старости с. Орлинець щодо неможливості

направлення людей на торфорозробку

лютий 1943 року До Якомовецької торфрозробки

З приводу того, що загальному двору села Орлинець доведений план посіву ц/
бурака на 1943 рік в кількості 80 га, тому нема можливості зараз виділяти жінок на 
торфорозробку. Пізніше згоден віділити відповідну кількість жінок.

Керівник              [підпис]
Рахівник              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 885, оп. 1, спр. 70, арк. 14. Оригінал. Машинопис.

№ 159
Розпорядження керівника Антонінської районної управи

про направлення людей на торфорозробку

5 лютого 1943 року Головам загальних дворів сіл Орлинець та Мазепинець

Антонінська районна управа.
Вдруге пропоную негайно виділити на торфорозробку людей для роботи на 

сезон 1943 року.

Голова Районної Управи             /Мазуркевич/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 885, оп. 1, спр. 70, арк. 13. Оригінал. Машинопис.

№ 160
Заява про призначення на посаду вчителя Лозової Єви Максимівни

20 лютого 1943 року

До Окружного Відділу Народної освіти
Від вчительки Медведівської школи 

Лозової Єви Максимівни

Заява
На педроботі працювала 4 роки вчителем 1- 4 кл. В зв’язку з родинним станом 

прошу Вас дати мені місце роботи в Хролинській Народній школі.
[підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 51, арк. 12. Оригінал. Рукопис.
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№ 161
Оголошення про набір учнів у майстерні м. Кам’янця-Подільського

25 лютого 1943 року

Учбові майстерні Кам’янця-Подільського Гебітскомісаріату приймають учнів 
на відділи: слюсарний, токарний, ковальський, бляхарний, столярний, стельмаш-
ний, теслярський, мулярський, шорницький та шевський. Приймаються хлопці 
цілком здорові від 14 до 20 років з освітою 4 класів. Учні забезпечуються: зарпла-
тою, їдальнею, гуртожитком, постіллю з білизною та по можливості спецодягом.

Заяви приймаються до 25 березня ц. р. в канцелярії майстерень Св. Юрська 
вул. № 27,тел. № 91.

Для ознайомлень відкритий хід до майстерень, гуртожитку та їдальні двічі на 
тиждень: вівторок та суботу з 8 до 13 год.

Подолянин. – 1943 р. – 25 лютого. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 162
Розпорядження гебітскомісара про церковні та

святкові дні в Летичівській окрузі

2 березня 1943 року Старості села Нижне

До всіх українських установ Летичівської округи!
Розділ: Православні церковні святкові дні.
Нижче посилаю я відомість тих православних церковних святкових днів, які 

будуть святкуватися:
1. Перший й другий день Різдва 7 й 8 січня.
2. Прощення 19 січня.
3. Пасха – неділя й понеділок.
4. Зелені свята – неділя й понеділок.
Святкування інших православних святкових днів заборонені.
Свята, що припадають на інші святкові дні, переносяться по неділях.
Священики відповідно до цього повідомлені.

Священикам округи Летичіва
Копію пересилаю я до відома і пунктуальної уваги.
Порушення цього наказу буде відповідно оштрафовано.

За вірність перекладу              [підпис]                  /Моргун/
Гебітскомісар              [підпис]              п. д. /Куліс/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 478, оп. 1, спр. 2, арк. 60. Оригінал. Машинопис

№ 163
Оголошення Дунаєвецького окружного комісара 

«Про початок навчання в народних школах»

11 березня 1943 року

Навчання в народних школах 1-4 класів Дунаєвецької Округи починається з 15 
березня 1943 року.
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Батьки та опікуни повинні турбуватись за своєчасне і регулярне відвідування 
школи дітьми.

Відвідування шкіл є обов’язкове. За неявку без поважних причин буде покара-
но.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 1943 р. – 11 березня. – С. 2. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 164
Затверджений тариф оплати медичних послуг 

лікарів та фельдшерів

11 березня 1943 року

На основі розпорядження п. Гебітскомісара Біржа Праці м. Летичева від 27.3.43 
р. № 11 в/д 7100/43 Деражнянська Страхкаса надсилає Вам витяг з Округового 
листа № 5 для неухильного керування.

Лікарні, фельдшера, призначені Страхкасою, мають право мати приватно лі-
карську практику.

За слідующим тарифом:
1. Прийом хворого вдень – 3 карб.
2. Прийом хворого вночі – 6 карб.
3. Прийом хворого в його домі вдень – 6 карб.
4. Прийом хворого в його домі вночі – 12 карб.
5. Особливе обслуговування 0,60 коп.
6. Виїзди лікарів на віддаль в кілометрах:

а) коли лікар їде вдень, то за кожний кілометр одержує – 1 карб.
б) коли лікар їде вночі, то за кожний кілометр одержує – 2 карб.

Нічний час числиться від 22 годин до 6 години.
За вільну практику фельдшер має право користуватись тими ж тарифними 

ставками, що і лікар.
Гебітскомісар Біржі праці м. Летичів

Відповідає:
Шеф району:              [підпис]              /Головацький/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 478, оп. 1, спр. 2, арк. 62. Оригінал. Машинопис.

№ 165
Розпорядження про збір більшовицької літератури

22 березня 1943 року Голові району, старості села, завідувачу школи

За розпорядженням Пана Гебітскомісара Вам належить переробити збір біль-
шовицької літератури в усіх населених пунктах р-ну. (Всякі книжки Сталіна, Ле-
ніна, Маркса, Кагановича, Гейне, Тичини, Маяковського, Корнійчука і інших со-
вєтських авторів; брошури більшовицького агітропу тощо).

Для збору таких у кожному селі треба утворити дві-три бригади, головою якої 
являється вчитель, а членів (два-три) виділяє староста села. Обход бригадою від-
бувається по всіх хатах села та міста.
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Зібрану літературу приймає зі списками книжок староста села і одвозить таку 
для здачі завідувачеві Районної читальні.

На ті ж бригади покладається обов’язок збору старих та більшовицьких по 
змісту патефонних пластинок.

Роботу по збору треба закінчити 30 квітня 1943 року.

Уїздний шкільний інспектор

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59, арк. 62. Оригінал. Машинопис.

№ 166
Розпорядження керівника Деражнянської районної управи Головацького 
старості с. Нижне щодо проведення заходів для боротьби з інфекційними 

захворюваннями

24 березня 1943 року Старості села Нижнє

З наближенням весняно-літнього періоду Вам необхідно провести такі міро-
приємства по боротьбі з інфекційними захворюваннями:

1. Негайно вивезти на поля та городи весь гній та сміття з дворів селян, установ 
та організацій.

2. В самий короткий час кожний домовласник повинен побудувати відхідник і 
весь час утримувати такий в санітарному стані.

3. Постійно утримувати в санітарному стані вулиці та двори. Хто не буде ви-
конувати цього розпорядження, буде оштрафований.

Шеф району              [підпис]              /Головацький/
Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 478, оп. 1, спр. 2, арк. 22. Оригінал. Машинопис.

№ 167
Розпорядження про підвищення продуктивності праці

6 квітня 1943 року

Відносно виконання розпорядження про підвищення продуктивності праці, що 
оголошено в віснику розпоряджень № 29, постановляю слідуюче:

1. Оскільки на підставі моїх повторних вказівок не проведено ще подовження 
робочого часу, необхідно зараз же всюди затвердити регулярний 54-й годинний 
тижневий робочий час.

Передбачені обіжником від 2-го листопада 1942 року (Центральний вісник 
стор. 447) платні учням за 48-годинну тижневу роботу в разі подовження робочого 
часу до 54 годин підвищується:

До 100 карб. учням 1-го учбового року,
До 135 карб. учням 2-го учбового року,
До 170 карб. учням 3-го учбового року.
2. Принципіальне значення має нове регулювання акордової платні, яка в 

майбутньому не перевищує на повний відсоток погодинну платню, а порівнюєть-
ся з нею. Від кожного робочого, чи він працює на підставі погодинної чи акордної 
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роботи, вимагатиметься на протязі одиниці часу – наприклад години – пересічна 
продуктивність, більш менш незалежно від здібності окремого працівника виявля-
тиметься лише при перевищенні середнього рівня робочої продуктивності. А тому 
маються достатні основи оплачувати пересічну продуктивність однаково, незалеж-
но від того, чи виконав її робітник на основі акордової чи погодинної платні. Це 
розпорядження вперше зрівняв акордову та погодинну оплату роботи.

Це розпорядження усуває почуття образи, що досі часто спостерігалось у до-
бросовісних працівників погодинної праці за кращу оплату акордового робітника. 
З другого боку, відпадання всякого «авансу» заставить акордового робітника мо-
білізувати свої продуктивні резерви, тим більше, що всякі обмеження заробітку 
заборонено, а також і уживання акордових таблиць.

Я придаю велике значення безвиключному та правильному застосуванню на 
підприємствах якраз цього розділу розпорядження. Пристосування акордової пла-
ти до нових вимог має бути закінчено на І квітня 1943 року.

Щоб досягти вищу продуктивність працівників, робота яких не піддається 
акордовій системі, я передбачаю введення премій та надбавок за продуктивність. 
При цьому, безумовно, треба дати перевагу преміям. Надбавки даються тільки тоді, 
коли неможливо порахувати пересічну продуктивність.

Відносно премій та надбавок теж відпадає обмеження в гору заробітка окремо-
го працівника. Але в загальній сукупності встановлено обмеження надбавок роз-
міром в 30%.

3. Відносно розпоряджень, що торкаються призначення на роботу, особливо 
накопичення робочої сили, слід додержатись розпорядження Фюрера про охорону 
воєнного господарства від 21. 03. 1942 року та обіжника Райхкомісара України від 
16 вересня.

4. Відносно решти передбачених заходів прошу керуватись змістом розпоря-
дження.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 69, арк. 7. Оригінал. Машинопис.

№ 168
Розпорядження «Про збір продуктів харчування евакуйованим, інвалідам, 

сиротам»

6 квітня 1943 року Старості села Райківці

Наближається Свято Христова Воскресіння, другий раз населення на визволе-
них від більшовизму землях України святкує це Велике Свято.

У другий раз, після того, як більшовики нищили церкви, переслідували релігію та 
духовенство, населення знов має можливість відвідувати церкву й почути як залунає: 
«Христос Воскрес». Великдень – це день любові до ближнього, день помочі ближньому.

На жаль, це свято не для всіх буде радісним днем, є багато евакуйованих, які 
залишили свої будинки, своє майно, родичів; є багато інвалідів, старих та сиріт.

Обов’язок кожного українця на Свято Великодня – допомогти людям продук-
тами харчування або грішми. Кожний кілограм картоплі борошна, крупи та інших 
продуктів – це велика допомога своєму ближньому.
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Отже, звертаюсь до Вас, пане старосто, з проханням організувати збір продук-
тів харчування по своєму селу через бригадирів, яким скласти списки всіх меш-
канців своєї бригади і в цих списках зазначити: хто, що й скільки пожертвував на 
підтримку бідних та сиріт.

Зібрані і продукти та гроші до 20. ІV. 43 р. завезти Районному Комітету допо-
моги, а по м. Проскурову – місцевому Комітету допомоги.

З пошаною.

Староста Окр. Управи              [підпис]              /Маяронський/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 484 с, оп. 1, спр. 4, арк. 106. Оригінал. Машинопис.

№ 169
Розпорядження Шепетівського гебітскомісара про види покарань для осіб, що 

порушують трудову дисципліну в установах, підприємствах та організаціях

6 квітня 1943 року

Згідно опублікованому в Віснику розпоряджень № 29 і оголошеному у всіх 
виробництвах та установах розпорядження проти порушення робочого договору, 
переманювання та перевищення зарплати для місцевих працівників – порушення 
договорів, переманювання та порушення робочої дисципліни караються.

Порушеннями робочої дисципліни рахуються, в першу чергу, відмовлення від 
роботи, відволікання роботи з навмисним наміром понизити продуктивність, неви-
хід на роботу і передчасний вихід з роботи, нарешті, недисциплінована поведінка, 
ц.т. насильство та лайка проти керівного персоналу і інших працівників.

Це розпорядження дає керівникам установ, підприємств опірних пунктів і т.д. 
засіб в руку покарати грубі порушення трудової дисципліни виховавчим трудовим 
лагером або судовими карами, що придає їх вказівкам більшу значність.

Розпорядження це уживається лише тоді, коли вичерпані внутрішні засоби по-
карання. Для одинакості уживання внутрішніх засобів даю слідуючи напрямні:

Як внутрішні засоби покарання вживаються:
а) надолуження прострочених робіт без плати;
б) легка догана;
в) сувора публічна догана (чорна дошка);
г) грошові штрафи розміром до 3-х денної зарплати;
д) зменшення натуральної відплати;
2. Крім вказаного в § 8, оголошення розпорядження треба також вивісити на 

видному місці список (перелік) можливих внутрішніх кар.
3. Треба впроваджувати карні реєстри згідно доданого зразка, куди записують-

ся ім’я порушника та сама кара. Таким чином можливо буде мати нагляд про розмір 
порушень дисципліни та про працівників, які найчастіше її порушують. Безпосе-
редні зверхні німецькі установи (напр. керівник штюцпункта) зобов’язані час від 
часу пробою навмання  перевірити правильність ведення карного реєстру.

4. Легкі кари накладають звичайно місцеві керівники підприємств або установ. 
Безпосередні зверхні німецькі установи переконуються, чи дійсно совісно карають-
ся порушення дисципліни, чи ведуться реєстри спізнень і т.д.



Розділ ІI. Документи органів окупаційної влади про соціально-економічне та культурно-духовне життя населення

125

5. Кари, що під шифр 1 в/, г/, д/, накладаються безпосередніми зверхніми 
німецькими підприємствами або установами  (напр. довіренником,  керівником 
штюцпункта).

6. Масові кари не слід вживати.
7. Про стан робочої дисципліни мій відділ праці буде біжуче звірятись через 

точний контроль та вимагання карних реєстрів.

Держархів Хмельницької обл., ф. Р - 420, оп. 1, спр. 62, арк. 58. Оригінал. Машинопис.

№ 170
Розпорядження Генерал-комісара Волині і Поділля «Про залучення шкільної 

молоді до весняних робіт та жнив»

10 квітня 1943 року Уїздному шкільному інспектору

Відносно: Заходів до підтримування сільсько-господарських робіт.
Підстава: Розпорядження Генералкомісара для Волині і Поділля від 27. III. 43 

р. Е 9280/43.
1. Притягнення шкільної молоді до весняних робіт та жнив.
Обіжник від 6 лютого 1943 р. – Р II Сч. 72/43.
У цьому році необхідно підсилити притягнення місцевої молоді до сільсько-

господарських робіт, як весняна обробка землі, знищення бур’яну, жнива, збір ко-
лосків. В цьому забов’язані вчителі та учні, навіть на випадок необхідності перерви 
шкільних занять.

Уїздні шкільні інспектори повинні негайно зв’язатись з Гебітсляндвіртом та по-
ставити в їх розпорядження необхідний контингент вчителів та учнів.

2. Збір чайового та лікарського зілля.
Обіжник від 8 лютого 1943 р. Р II Сч. 72/43.
У біжучому році необхідно підсилити притягнення шкіл до збору чайового та 

лікарського зілля та диких плодів. Сподіваємось, що місцеве вчительство під керів-
ництвом своїх шкільних інспекторів усвідомить значення цього міроприємства й 
прийме до цього відповідних заходів.

Уїздні шкільні інспектори негайно зв’язуються з Гебітсляндертом та уїздними 
конторами центрального Управління постачанням та пойменують їм придатних 
вчителів для ведення збору.

Уїздні шкільні інспектори до I5. III. сповіщають про підготовчі заходи. Що-
місячно вони повідомляють про рід та кількість зданого зілля із вказівками уїзної 
установи, куди вони його здали.

[підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59, арк. 65. Копія. Машинопис. 

№ 171
Повідомлення про закінчення курсу навчання дантистів

12 квітня 1943 року

15 квітня цього року в м. Кам’янці-Подільську закінчують навчання зубні дан-
тисти.
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Якщо Вам потрібні працівники таких кваліфікацій просимо заздалегідь повідо-
мити нас.

Зав. Округовим Медичним відділом              [підпис]              /Вороніна/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 125, арк. 202. Оригінал. Машинопис.

№ 172
Розпорядження гебітскомісара 

«Про заборону нічних церковних Богослужінь 
під час Пасхальних свят»

17 квітня 1943 року До районних шефів, Протоієрея Летичева

Тому що відомо, приступні банди хотять використати нічні Богослужіння 
під час Пасхальних свят, щоб замішатись між мирним населенням для пере-
ведення нападів та актів саботажу, Богослужіння в усі дні з 20 год. до 5 год., 
заборонені. Жителі повинні свою участь в Богослужінні улаштувати так, щоб 
вони після 20 год. вечора та перед 5 год. ранку не появлялись на вулиці. Жан-
дармерія та українська міліція проінформовані стріляти по тих особах, які, не 
дивлячись на цю вимогу, появлятимуться на вулицях. Це повідомлення по-
трібно через Районних шефів бургомістрів, священиків повідомити широким 
масам населення.

Священники, які, не зважаючи, будуть по ночах відправляти Богослужіння, 
будуть покарані ув’язненням.

Гебітскомісар              [підпис]              /Д-р. Гаммер/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 458, оп. 1, спр. 2, арк. 63. Оригінал. Машинопис.

№ 173
Розпорядження «Про заборону церковної служби на Пасху»

22 квітня 1943 року Старості Сільуправи 

На підставі розпорядження Гебітскомісаріату від 16/IV-43 року та Обервах-
майстра Фельштинської Жандармерії від 22/ІV-43 року церковну службу на Пасху 
в ночах з 22.ІV-43 р. по23/ІV-43 р. І в ночах 24/ІV по 25/ІV-43 році в зв’язку з 
опасністю, що загрожує через бандитів, – забороняється. Церковна служба може 
переводитись до поліцейського часу, тобто до 10 год. вечора.

Винні в порушенні цього розпорядження будуть покарані.
Забов’язується всіх старостів Сільуправ довести до відома старосту церковної 

общини.
Виконання цього є обов’язковим.

Староста райуправи              [підпис]              /Стрельбіцький/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 484, оп. 1, спр. 4, арк. 100. Оригінал. Машинопис.
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№ 174
Оголошення «Відкриваються курси навчання Закону Божого»

25 квітня 1943 року

З травня ц. р. у будинку колишньої школи № 3, що міститься на Польських 
фільварках, для дітей від 8 до 14 років, у позашкільних (15-18) годинах, відкрива-
ються 4-місячні курси навчання Закону Божого.

Залежно від віку, дітей на курсах буде поділено на три групи. Навчання про-
водитимуть особи з богословською освітою і педагогічним стажем, за відповідною 
програмою.

Зголошення про прийом на ці курси та заяви з метриками народження дітей 
приймає завідувач курсів, настоятель Кам’янецького Свято-Юрського Катедраль-
ного Собору прот. Лібацький.

Подолянин. – 1943 р. – 25 квітня. – С. 6. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 175
Оголошення «Порядок Великодніх богослужінь»

25 квітня 1943 року

Субота: Утреня – 7 год. ранку, Літургія – 11 год. дня. Читання Діяній Апостоль-
ських – 8 год. веч.

Полуночниця – 11 год. ночі. Пасхальна Утреня – 12 год. ночі.

Подолянин. – 1943 р. – 25 квітня. – С. 6. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 176
Інформація про проведену роботу завідувачем відділу Народної Освіти

травень-листопад 1943 року

3.V.43 р.  староста с. Радковець вжив всіх заходів щодо відвідування дітьми школи: 
1) виклик батьків, повідомлення через сотського, організація громадської 
череди і звільнення дітей від догляду корів. Відвідування краще, ніж в ін-
ших школах. Школа державна установа. Це зобов’язує всіх старост дбати 
про навчання дітей своєї громади;

 2) Новоселиця. Староста Новоселицької громади повідомив, що вчителі 
не інформують його про поганий стан відвідування Новоселицької школи 
і тому він не вживав ніяких заходів в цій справі;

 3) Гнатки. Яких заходів вживав п. Кривицький, що відвідування знизило-
ся з 26 до 6 учнів? Кривицького часто можна бачити у місті під час занять 
в школі. Попередити.

4.5.43 р.  До всіх старост та завідувачів шкіл.
 Зведення про хід навчання в школі показують, що по деяких громадах 

не всі діти шкільного віку навчаються в школі, як наприклад: Круглики, 
Гнатки, Воронківці та особливо в Половинниках. Такий стан навчання ді-
тей райуправа рахує ненормальним і зобов’язує всіх старост (громад від-
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повідати за відвідування дітьми школи нарівні з завідувачами шкіл) на-
лагодити відвідування шкіл шляхом викликів батьків, батьківські збори. 
Батьків, що без усяких поважних причин не посилають дітей до школи, 
штрафувати.

 2. Телефонограма округового шкільного відділу: 1) відвідати Гнатківську, 
Самчинецьку та В.-Керкенянську школи; 2) кожного місяця 1 і 15 числа 
подавати зведення про стан відвідування за формою: 1) кількість учнів 
за обліком; 2) кількість учнів, які відвідують школу; 3) %% відвідування; 
4) кількість учнів, що не відвідує через поважні причини; 5) дата і назва 
школи, що відвідав інспектор за звітній час.

5.5.43 р. Відвідав Свижнівську, Караїмівську, Вербородинську, Гнатківську, Ємів-
ську та Баглайську школи. Відсутній облік пройденого матеріалу. Малий 
% відвідування учнів. В Вербородинській школі і біля школи сміття. Не-
має щоденних планів в Гнатківській школі.

 2. Старості Пашковецької громади п. Комару. Пропоную Вам (виділити 
підводити) перевезти з м. Старокостянтинова до Пашковецької школи 50 
парт і 50 парт до Григорівської школи.

12.5.43 р.  Консультація зав. Рядковецькою школою «Як навчити учнів ІІІ-ІV кл. 
читати?»

17.5.43 р.  До Округового Фінансового Відділу.
 Старокостянтинівський Шкільний Відділ просить ( зат.) відпустити ко-

шти для (виплати вартовим шкіл) утримання вартових по школах р-ну з 
оплатою: в 1-2 кл. школах 140 карб., в 3-х – 4-х кл. школах – 280 карб.

25.5.43 р. Заслуч. ІV кл. 6 учнів. ІІІ кл. 7 учнів І кл. 14 учнів. Немає обліку роботи в І 
класі. В першу половину робочого дня відсутні в школі зав. школою. В ІІІ 
класі вчительці звернути увагу на усний переказ.

26.5.43 р. Наказ №. Для методичної розробки програмових матеріалів утворити при 
районному шкільному відділі комісію вчителів в складі п. Костушевича 
с. Бартель, Костушевич М, Соколової З., Сидоренка Ів. та Висоцької Н. 
Запросити учителів міських та приміських шкіл взяти активну участь в 
роботі комісії. Комісії збиратися для обговорення та подачі матеріалів на 
затвердження щомісяця 1, 6, 11, 16, 21, 26 числа.

11.6.43 р.  1) На посаду завідувача Веселівської Народної Школи призначився п. 
Шевчук Тодос. п. Шевчуку Т. приступити до виконання своїх обов’язків 
і 15 червня надіслати до шкільного відділу копію акта прийому від старо-
сти майново-матеріальних цінностей школи.

 2) Керівникам комісії вчителів по методичній розробці програмових мате-
ріалів призначається завідувач Григорівської Народної Школи п. Косту-
шевич С., який відповідає перед районовим шкільним відділом за своєчас-
ну подачу виготовлених і затверджених учбових матеріалів до друку.

29.6.43 р. До Окружного Фінансового Відділу Комісара м. Старокостянтинів. З Гри-
горівської Народної Школи, згідно мобілізації (робочої) молоді на працю 
в Німеччину, вибув учитель Заграй С., роботу якого в другу зміну замісти-
ла вчителька Костушевич М. а тому прошу Вашого дозволу на право ви-
плати цій учительці додаткової зарплати з 1-го червня до 15 липня 1943 р.
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 До Райуправи м. Старокостянтинів. Старокост. районний шкільний від-
діл (повідомляє що) просить відпустити для 50 шкіл р-ну 270 тонн торфу. 
(На паливо 23.200 карб. торф 17095.00 дрова 6105)

30.6.43р. До зав. школою.
 Обстеження шкіл показало, що деякі вчителі не ведуть обліку відвідуван-

ня учнями школи, не мають планів роботи та обліку проробленої роботи. 
Зобов’язую всіх учителів акуратно вести і берегти в школі ці документи. 
Облік проробленої роботи можна зробити поміткою в щоденнику вчите-
ля. Винні за відсутності цих документів будуть зніматися з педроботи.

2.7.1943 р. Наказ по Старокостянтинівському шкільному відділу 2 липня 1943 року.
 1) За самовільну відлучку з місця роботи (виїзд в Житомирську округу до 

дочки) завідувачку В. Погорєльської Народної Школи Юлію Гриневич з 
займаної посади з 1-го липня зняти.

 (До призначення нового завідувача школи). Майнові цінності та Доку-
менти школи передати старості В.-Погорільської громади.

 2. До Округового Шкільного Відділу. Надсилаючи при цьому зведення 
про стан відвідування учнями шкіл р-ну, додаю, що в звітній час мною 
відвідано такі школи р-ну: Заводську, Н. Міську, Заслуцьку, Верхнянську, 
Веселівську, Сковородецьку та В.-Погорільську.

6.7.43 р. Відвідано В. Чернятинську та М. Чернятинські школи. Відсутні квартальні 
плани роботи. В М. Чернят. школі неакуратне ведення журналу відвід-
ування: простим олівцем, з помарками, незв’язаними з роботою школи 
помітками. Класи брудні.

8.7.43 р. 1)До зав. школою…
 На підставі розпорядження Окружного шкільного відділу від 8.7.б.р….

доводить до Вашого відома виконання: термін навчання по всіх школах 
продовжується до 20 липня б. р. На відчітність по школі з 25 по 27.7.б.р.

 До іспитів допускаються учні, які прослухали програму даного класу. (Ви-
няток з арифметики ІVкл. Подільність чи мн. і дроби). Питання про пере-
вод чи залишення на повторний курс учнів І-ІІ-ІІІ річників вирішується 
на підставі річних оцінок.

 Іспити в ІVкл. Проводяться з укр. мови – письмовий і усний, з ариф-
метики – письмовий і усний. Іспити учням вашої школи відбувати-
муться в……… школі, куда вам потрібно прибути зі своїми учнями…7.43 
р. та….7.43 р. Іспитові картки виготовлятимуться в РШВ. Учні, що на 
іспитах одержать одну погану оцінку, допускаються до повторних іс-
питів восени. Всім школам р-ну до закінчення учбового року провес-
ти перепис дітей до першого року навчання і надіслати відомості до 
РШВ.

 Одноразово з текстовим звітом надіслати до РШВ. Списки учнів-випус-
кників ІV кл., окремо хлопців, дівчат.

 Час з 1.8. по 31.8.43 р. використати на ремонт шкіл. Учителям нада-
ються двотижневі відпустки. Всі учителі й учні зобов’язані працювати 
в сільському господарстві на жнивах до початку нового навчального 
року.
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9.7.43 р. Календар іспитів по школах р-ну: 1) Старокостянтинівський 21-23; 2) 
Свипна 20-22; 3) Немиринці 22-IV-24; 4) Сковородки 22-24; 5) Самчики 
20-22; 6) Огієві 20-22; 7) Гребининка 22-24.

16.7. Зав. школою с……….п……….
 Пропоную 19.7.43 з’явитися до Районного Шкільного Відділу в справі 

переведення іспитів.
17.7. Справка дана зав. Деркацької Народної Школи п. Стрільцю Василеві в 

тім, що ним дійсно здано для заміни в Управі Праці облікової картки такі 
документи: паспорт, довідка, підприємства та облікову картку.

19.7. Нарада представників шкільного відділу по переведенню іспитів: 1) Роз-
дача іспитових карток. 2) Контрольні роботи з мови: арифметики. 3) По-
рядок переведення іспитів.

28.7. До Окружного Шкільного Відділу.
 Надсилаючи при цьому підсумки навчальної роботи шкіл Старокостянти-

нівського р-ну, повідомляю, що навчання дітей по школах р-ну розпочато 
25 вересня 42 р. і продовжувалось до 20 листопада. Відкриття занять в 
школах р-ну продовжувалось з 15 квітня по 20 липня 1943 р. 120 робочих 
днів. Охоплено навчанням було 3245 учнів, з них дівчат… Переведено до 
старших класів 1013 учнів, закінчило курс народної початкової школи 214 
учнів. Програмовий матеріал з основних дисциплін виконано. Відвідуван-
ня учнями шкіл по р-ну та успішність становить. Надто погано відбулась 
на відвідуванні шкіл довга перерва в навчанні та відсутність письмового 
приладдя, зокрема зошитів та олівців у 1942-43 році. В с. Немирівці діль-
ничим керівником с/г. взяте приміщення школи під квартиру та контору. 
Така тенденція зараз, на день складання звіту є в Пашковецькій громаді, 
де німецьким с/г керівником п. Панковим запропоновано завшколою п. 
Козмоку звільнити квартиру. А тому прошу Вашого клопотання, довести 
це до відома перед паном Гебітскомісаром, аби такий дав своє рішення по 
цій справі щодо використовування по призначенню приміщень шкіл. Для 
наступного ремонту шкільних приміщень потрібно 5,5 т вапна, 40 листків 
скла, 5 к/б. дощок, 1000 шт. цегли.

6.8.43 р.  Старості Круглецької Громади. Роз’яснюємо, що присадибні шкільні зем-
лі (садки, городи) знаходяться в розпорядженні. До райуправи поступила 
заява про те, що ви позбавляєте користування місцевої школи садом, що 
ввесь час рахувався за школою. А тому райуправа роз’яснює, що сад і на-
далі повинен залишитись за школою.

10.8.43 р. Старості Веселівської Громади. Не дивлячись на те, що злочинний 
елемент вашого села майже щоденно перед вашими очима руйнує при-
міщення школи, ви проти цього не вживаєте ніяких заходів, чим по-
тураєте злочинцям громади. А тому попереджуємо Вас, що ви несете 
цілковиту відповідальність за стан збереження вищезазначеного при-
міщення.

10.8.43 р. До пана Округового Комісара
 Старокостянтинівська райуправа просить відпустити для ремонту 50 

шкіл р-ну п’ятдесят центнерів вапна.
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12.8.43 р. В Капустенській школі через безвідповідальність сільуправи в одній із 
кімнат панує безладдя: після занять вибито три великих тафлі в вікнах, 
зірвано два листки бляхи з ґанку, протікає дах (побита черепиця).

16.8. В с. Самчиках керівник держгоспу претендує на приміщення, в якому 25 
років містилася школа. Зайнята квартира вчителя працівником держгос-
пу з дозволу директора держгоспу.

31.8 Старості громади та зав. школою.
 За розпорядженням п. Окружного комісара та Окружного Шкільного 

Відділу 5 вересня 1943 р. розпочинається навчання в школах. Старостам 
громад потрібно виділити для ремонту шкіл та шкільних приміщень відпо-
відну робочу силу і матеріали. Всі завшколами одержуватимуть інструк-
тивні вказівки щодо організації нового навчального року в Р. Шкільному 
Відділі до 5.9.43 р. 

2.9 Оголошення. Доводиться до відома батьків – населення району, що 6 ве-
ресня 1943 року розпочинається навчання дітей в початкових народних 
школах.

3.9. Зав. школою. До старости. На посаду завідуючого Немиренською школою 
призначається п. Чепорнюк Панас, якому доручається прийняти майнові 
цінності школи.

7.9 Інструктивні вказівки до організацій нового навчального року.
 1) відремонтувати приміщення школи (Надіслано розпорядження старо-

стам 1.9.43 р.); 2) впорядкувати облік учнів; 3) користуючись програмою 
м. р., скласти квартальні навчальні плани. Обов’язково вести Щоденник 
роботи, в якому записувати добре підібраний і продуманий запланований 
учбовий матеріал на один день; 4) на уроках читання можна використо-
вувати газетний матеріал, уривки з творів українських письменників; 
підручник з географії та природознавства для ІІІ кл. використати з допо-
вненням для викладання науки про рідний край, орієнтуючись ввесь час 
на матеріали своєї місцевості; 5) науку про рідний край треба розуміти як 
зміст трьох предметів: географії, природознавства і домашнього оточення; 
6) при плануванні програмного матеріалу з арифметики не враховува-
ти розділів: а) подільність чисел (по дільниках), б) звичайні і десяткові 
дроби; 7) для викладання природознавства в ІІІ і ІV класах використати 
підручник ІІІ класу з доповненнями вчителів; 8) для викладання краєз-
навчого та природного матеріалу використати екскурсії; 9) планувати 
програмовий матеріал до 1 січня 1944 року. Тривалість навчального року 
встановлюється з 5.9.43 р. до 30.6.44 р. з зимовою перервою з 1.1. по 20.1-
44 р. 10) 12.9 подати до Районного Шкільного Відділу відомості про рух 
учнів по школі. 

9.9 Старості Новиківської громади.
 Зобов’язую Вас з’явитися 9 вересня 1944 р. в райуправу. 1) Приміщення 

Новинської школи. 2) Присадибні шкільні землі. Кількість. 3) Засоби пе-
ресування для перевірки роботи шкіл. 4) Майно шкіл.

11.9. Розподіл зошитів: 1) Баглаї – 8; 2) Берегелі – 6; 3) Вербородинці – 6; 
4) Верхняки – 6; 5) Воронківці – 7; 6) В. Весела – 10; 7) В. Погоріла – 10; 
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8) В. Чернятин – 10; 9) В. Керекешин – 6;10) Григорівка – 33; 11) Гребе-
нинка – 11; 12) Громівка – 9; 13) Гнатки – 10; 14) Деркачі – 25; 15) Дем-
ківці – 10; 16) Ємці – 9; 17) Жеребки – 12; 18) Завод – 10; 19) Заслуч – 24; 
20) Закузьмин – 33; 21) Іллянівка – 33; 22) Караїмівка – 6; 23) Капустин – 
17; 24) Кантівка – 3; 25) Кіселі – 10; 26) Круглики – 20; 27) Красносілка – 
12; 28) Ланки – 13; 29) М.-Чернятин – 10; 30) Новоселиця – 13; 31)  Не-
миринці – 10; 32) Немирівка – 3; 33) Н. Погоріла – 10; 34) Новики – 21; 
35) Огієвці – 10; 36) Оріхівка – 6; 37) Пашківці – 25; 38) Попівці – 10; 
39) Половинники – 10; 40) Писарівка – 10; 41) Радківці – 10; 42) Решнів-
ка – 8; 43) Самчики – 20; 44) Самчинці – 9; 45) Сахнівці – 8; 46) Свип-
на – 27; 47) Сковородки – 13; 48) Семереньки – 15; 49) Семенівка – 7; 
50) Футорі – 10.

15.9. Старості Радковецької Громади.
 Зобов’язую Вас до 25.ІV. звільнити учительську кімнату при вашій школі 

і (цю кімнату) передати таку Зав. школою. Про виконання цього повідо-
мити не пізніше 27.9.43 року.

17.9. Старості Киселівської Громади.
 Завідувачем Киселівської Школи призначено п. Кравчука Г., якому на-

дайте квартиру при Вашій школі.
22.9 Наказ №. по Старокостянтинів. Шкільному Відділу. За (зрив відчутнос-

ті РШВ через несвоєчасну подачу відомостей про явку учнів по школі) 
несвоєчасну подачу відомостей районному Шкільному Відділу про рух 
учнів по школі та зрив відчитності перед Округовим Шкільним відділом 
виношу догану таким зав. шкіл: Вербородинці, Іванюку, В. Погоріл., Гри-
невич, Гнатки – Мельнічук, Деркачі – Стрільцю; Караїмівка – Наруше-
вичу, Новоселиця – Молдован, Немирівка – Ватащуку, Попівці – Заєць, 
Семенівка – Кучеруку, Футорі – Остаповичу.

28.9 Старості та зав. школою с. Деркачів
 Громадян с. Деркачів: 1) Галащука Юхима, 2) Данилюка Карпа, 3) Криво-

губця Назара, 4) Бубела Керсона, 5) Войнарівського Пилипа, 6) Лисачука 
Василя, 7) Данилюка Саву, 8) Кисилішина Мусія, 9) Коломійця Хому та 
10) Данилюка Івана за відрив від навчання в школі дітей оштрафувати 
кожного по п’ять марок.

4.Х. Зав. Харчвідділом Райуправи м. Старокостянтинів. Прошу виписати за 
вересень м-ць пайок учит. Нарушевичу, котрий в списки вчителів не ввій-
шов тому, що був призначений на посаду вчителя в вересні м-ці.

5.Х. 1) Розібрати питання оплати прибиральниці шкіл по громадах, в яких 
пройшов розподіл землі. Старокост. РШВ. просить (розв’язати дати вка-
зівки відносно оплати прибиральниці по сільських школах.

18.Х. Старості Керекешенської громади 
22.Х. До Окружного Шкільного Відділу
 Виявлено, що будинок був. української школи № 1 знаходиться без уся-

кого нагляду. Вдень там можна зустріти забавляючихся дітей, а ввечері 
дорослих осіб, які заходять туди з метою привласнення шкільних речей. А 
тому прошу Вас вияснити в пана Окружного Комісара, що в свій час санк-
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ціонував передачу цього будинка. Місцевому Військовому лазаретові, про 
дальніше використовування приміщення вищезгаданої школи.

Інспектор Шкіл
25.Х. Старості і Завшколою с. Жеребок
26.Х. Старості Закузьминської громади.
 Зобов’язую Вас негайно поставити вартового, взяти під свою охорону бу-

динок бувшої української школи № 1; про виконання цього повідомити 
28.10.43 р.

 1) місце школи; 2) кількість шкільних приміщень; 3) кіл. кл. кімнат; 
4) площа кл. кімнат.

30.X. Старості та зав. школою с….
 Згідно розпорядження п. Гебітскомісара та Гебітсляндвірта, все бадилля 

соняшника на плантаціях громад повинне бути звезене до школи і вико-
ристане на опалення шкільних приміщень.

2.ХІ. Старості Закузьминської Громади п. Доленко
 Учні школи Вашої громади заготовили власними силами бадилля со-

няшника для опалу школи, яке пропоную Вам 3-го листопада. Вважаю 
що Ваш моральний обов’язок доставити до школи. Про виконання цього 
повідомте мене особисто.

3.ХІ. Старості Капустинської Громади та зав. школою
 Г-на с. Капустина Криницького Дмитра, 2) Павленка Петра, 3) Коханю-

ка Тодора, 4) Темтинського Харитона, 5) Первака Василя, 6) Кравчука 
Пепіра, 7) Поліщука Пилипа та 8) Димчука Пилипа за відрив дітей від 
навчання в школі оштрафувати по п’ять марок кожного. Вам належить 
стягнути вищезазначений штраф і внести в Банк на рахунок п. Гебітско-
місара, оштрафованих гр.-н попередити, що до них будуть застосовані за-
ходи впливу, вміщені в обов’язковому розпорядженні від 5.9.43 р., коли 
далі їхні діти не навчатимуться в школі.

 Зав. мехмайстернею
 Пану Директору Цукрозаводу м. Старокостянтинів
 Комітет Допомоги при Старокостянтинівській райуправі просить вигото-

вити одну плиту для евакуйованого гр.-на.
5.ХІ. Зав. гончарнею п. Костюку.
 Не пізніше 10 листопада 43 р. зобов’язую Вас внести до Комітету Допо-

моги Райуправи тринадцять тисяч карбованців.
 Зав. школою с. …
 Згідно розпорядження окружного Шкільного Відділу від 6. ХІ. 43 р. пові-

домляю, що 12. ХІ. 43 р. о 10 год. дня в приміщенні кінотеатру скликається 
з’їзд учителів округи. Явка обов’язкова.

 Старостам громад забезпечити учителів підводами.

Староста району
Інспектор

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 432, оп. 1, спр. 8, арк. 1-10. Оригінал. Рукопис.
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№ 177
Газетна замітка К. «Школи допомагають»

10 червня 1943 року

Організоване включення шкіл до роботи в громадських господарствах в зби-
ранні лікарських рослин і різних промислових матеріалів принесе велику користь 
в сьогоднішній час, коли так дорога робоча сила, і разом з цим, теоретичні навчання 
учнів вдвічі збагатяться.

Ось наочні факти. Деякі школи нашого району, керівники і вчителі яких зуміли 
поєднати цю справу з навчальною програмою, дають гарні наслідки.

Наприклад, учні Степчанської школи, вивчаючи тему «Садок навесні», прове-
ли уроки в громадському саду за працею – зібравши гусінь з дерев на площі 2,5 га. 
Ганівська школа прополола 14 га ярих зернових, Раченецька – 8 га і інші.

Не менше зацікавлення і потяг виявили учні в збиранні лікарських рослин. Тут 
теж маємо непогані наслідки окремих шкіл. Маківська школа вже здала на пункт 15 
кг різних трав, Рахнівська 8 кг, Блищанівська – 5 кг, Іванковецька – 3,5 кг. Успішно 
також проходить збір учнями ганчірок, кісток, кольорових металів та інш.

Приклад цих шкіл вартий наслідування. Учні замінять багато робочих рук до-
рослих. Треба лише вчителям вміло організувати учнів і, задовольнивши їх порив 
до впізнання навколишнього життя, дати чималу користь громадству.

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 1943 р. – 10 червня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 178
Розпорядження Ярмолинецького гебітскомісаріату 

«Про покарання осіб 1922-1925 рр., які уникають реєстрації»

15 червня 1943 року Службове повідомлення

Цим повідомляємо востаннє, що зазначені роки народження 1922-1925, які 
були зобов’язані з’явитись на огляд, мусять найпізніше до 21.VI.1943 р. о 12 годині 
з’явитись та зареєструватись в Ярмолинецькому лагері, який міститься у воєнних 
казармах біля вокзалу бувший (воєн. городок).

Ті, які були забов’язані зголоситись, але не зголосились, будуть поряд з їхніми 
рідними слідуючими мірами покарані:

1. Конфіскація всього рухомого та нерухомого майна (садиби, хати, худоби, 
продуктів харчування і т. д.).

2. Буде відмовлено у видачі харчових продуктів.
3. Недопущено до роботи, а також до заробітку.
4. При неявці забов’язаних до поїздки будуть забирати до канцлагеру.
Повідомляємо всіх старост, голів заг. дворів та бригадирів, що будуть застосовані й 

до них штрафи, зазначені під пунктом 1-4, якщо будуть приймати до роботи чи видава-
ти продукти харчування тим, які забов’язані до поїздки або їх рідним. Приймати до ро-
боти мають право лише тоді, коли дана особа матиме від прийомної комісії звільнення.

Далі відповідатиме ціле село за своєчасну явку робочої сили на медогляд. Якщо 
за останній час до числа 21.VI.1943 року не з’являться до медогляду, то село буде 
оштрафовано найменше з кожної душі по 50 карб.



Розділ ІI. Документи органів окупаційної влади про соціально-економічне та культурно-духовне життя населення

135

Штрафну суму внести до числа 28.VI.1943 року до каси Окружного Комісара в 
Ярмолинцях, сума штрафу збільшується автоматично вдвоє.

Коли найпізніше до числа 25.VI.1943 року зобов’язані не з’являться до огля-
ду, розмір штрафу буде вказана по кожному селу не пізніше числа 21.VI.1943 року 
мною особисто.

Окружний комісар по замісництву:               [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 474, оп. 1, спр. 13, арк. 85. Копія. Машинопис.

№ 179
Газетна замітка А. З. «Перший випуск пастирських курсів у 

Кам’янці-Подільському»

17 червня 1943 року

15 квітня 1943 року закінчилися заняття на пастирських курсах, які почалися 
15.ХІ.1942 р. і мали своїм завданням дати освічених священиків. На курсах на-
вчалося 25 курсантів, з них 4 з вищою освітою, 19 – з середньою і 2 курсанти з 
неповною середньою освітою. Цикл богословських наук, що читалися на курсах, 
відповідав програмі колишніх духовних семінарій.

На курсах були прочитані викладачами з вищою і середньою освітою такі дис-
ципліни: Святе Письмо Старого і Нового Завіту, пастирське керівництво, осно-
вне богослов’я, гомілетика, догматичне богослов’я, історія сектантства, звичаєве 
богослов’я, літургіка, історія церкви. Крім того, щотижня були відведені години 
для навчання церковного читання та співів.

Теоретичні знання були пов’язані з практикою в церквах під керівництвом на-
стоятелів церков. Іспити показали, що пастирські курси з успіхом виконали своє 
завдання. Випуск 25 чоловік уже розподілений: 2 курсанти рукоположені в свяще-
ники, 7 – в диякони, 8 – призначені до рукоположення в диякони, останніх призна-
чено в псаломщики.

Безперечно, така кількість освічених церковників мало задовольняє велику по-
требу в них на селах. Тому Преосвященний Дамаскін вирішив відкрити ще пастир-
ські курси у вересні місяці цього 1943 року.

Безумовно, курси – це не необхідний, але тимчасовий засіб виховання церков-
них кадрів до відкриття духовних шкіл середніх і нижчих на зразок колишніх духо-
вних семінарій та училищ, про що теж клопочеться Владика.

Подолянин. – 1943 р. – 17 червня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 180
Розпорядження керівника Деражнянської районної управи «Про виділення 

старостою села кваліфікованих робітників на перереєстрацію»

30 червня 1943 року Старості села Нижнє

Біржа Праці та Районна Управа зобов’язують вас надіслати в п’ятницю 2.VII-
43 р. всіх спеціалістів:1. Мулярів, 2. Столярів, 3. Плотників, 4. Бондарів, 5. Стель-
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махів, 6. Бляхарів, до Біржі Праці на перереєстрацію їх здібностей, та встановлення 
їх працездатності.

Шеф району              [підпис]              /Головацький/
Керівник Б.П.              [підпис]                          /Пазюк/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 478, оп. 1, спр. 2, арк. 171. Оригінал. Машинопис.

№ 181
Оголошення «Про ремонт церковних речей»

1 липня 1943 року

Майстерня Общини Свято-Покровської церкви приймає замовлення на виго-
товлення та ремонт церковних речей з власного матеріялу заказчиків.

При майстерні ж також Бюро по складанню проектів і кошторисів на відбудову 
та обладнання церкви.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський. Руські Фільварки, Велико-Покровська ву-
лиця №5 – Контора майстерні.

Прийом відвідувачів з 7 до 9 та з 14 до 18 годин щодня, крім неділь та свят.
АДМІНІСТРАЦІЯ

Подолянин. – 1943 р. – 1 липня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 182
Газетна стаття К. Подав «З церковного життя»

4 липня 1943 року

Наш співпрацівник відвідав Преосвященного Дамаскіна, нині архієпископа 
Волинсько-Подільського, і попросив поінформувати про церковне життя Волині 
та Поділля.

Преосвященний Дамаскін люб’язно повідомив таке:
«6 червня ц. р. у м. Ковель на Волині відбувся Св. Сінод єпископів для обрання 

нового архієпіскопа на Волинь і Поділля, в зв’язку з трагічною смертю митрополі-
та Алексія, що водночас був Волинсько-Подільським архієпіскопом. Зазначений 
Сінод обрав на цей духовний пост мене. Генеральний комісар Волині і Поділля 
обрання затвердив, і я прийняв управління Волинською єпархією з титулом архі-
єпископа Волинського і Подільського. Св. Сінод не був уповноважений обирати 
наступника покійному Преосвященному Алексієві як митрополітові і екзархо-
ві, – отже питання про екзархат і загалом про очолення Автономної Православної 
Церкви в Україні залишилося відкритим, нерозв’язаним. Очевидно, німецька влада 
вважає – і цілком справедливо – що зараз важливішим є впорядкувати церковне 
життя в межах кожної Генеральної округи, а питання про остаточне, у масштабі 
України, устійнення церковної єрархії можна відсунути на повійськовий час, коли 
для цього будуть всі потрібні умови. Така настанова має рацію ще й тому, що й досі 
не зліквідовано непогодження, яке існує на східньо-українських землях між двома 
течіями, тобто »автокефалістами» і «автономістами», хоч ґрунтовних, догматичних 
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розходжень між ними немає. Те, що нібито автономісти підпорядковують себе мос-
ковському патріархові Сергієві – неправда.

Особисто я хотів би примирення цих двох течій і щиро вітав би всіляку поваж-
ну спробу в тому напрямі, цілком усвідомлюючи собі ту велику шкоду, якої завдає 
церковно-релігійному життю на Україні існуюче досі непогодження і розпорошен-
ня церковних кадрів.

Щодо перших моїх кроків у галузі церковного управління, то можу сказати 
коротко. Я поділив Волинь на три невеликих єпархії (по три Гибіти в кожній) з 
єпископами на чолі кожної; Поділлям у цілому я продовжую управляти сам, але 
гадаю незабаром, по виявленні належного кандидата на єпископа, мати помічника 
в Проскурові.

Оскільки покійний митрополит Алексій був також і архімандритом Почаїв-
ської Лаври, то й мені довелося прийняти на себе це звання й посаду, причому я 
зразу ж застеріг ставропігіяльність Лаври, тобто залежність її від місцевого єписко-
па в усіх адміністративно-господарських справах. Лавра є лише під моєю духовною 
контролею.

Мушу сказати, що як на Волині, так і на Поділлі відчувається брак підготовле-
них людей для заміщення вакантних парахвій, тобто бракує священиків, внаслідок 
чого одному священикові доводиться обслуговувати декілька сіл. Щоб цьому за-
радити, відкрито пастирські курси (такі, як у Кам’янці-Подільському) у Почаєві і 
Крем’янці. Крім цього, у Крем’янці існує духовна семінарія, куди приймають бажа-
ючих осіб з середньою освітою та неповносередньою освітою. Характерно, що досі 
зголошуються до цієї семінарії переважно освічені селяни, відсоток вступників з 
сімей духівництва зовсім незначний.

В кожному разі, на сьогодні підготовка нових священиків не встигає ще задо-
вольнити існуючу в них потребу».

На запитання співробітника до Владики, чи в зв’язку з новим призначенням не 
передбачається його переїзду в інше місто, Преосвященний Дамаскін відповів, що 
його осідком і надалі залишається Кам’янець-Подільський.

Наприкінці Преосвященний Дамаскін поділився зі співробітником редакції 
своєю радістю з приводу того, що започаткована ним підготовка до видавання дво-
тижневика – органу церковно релігійного життя Поділля та Волині – зустріла при-
хильне ставлення і розуміння з боку відповідних органів влади: одержано дозвіл на 
видавання двотижневика, обіцяно папір і т. п.

Подолянин. – 1943 р. – 4 липня .– С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 183
Оголошення Дунаєвецького гебітскомісара про відповідальність старост 
Дунаєвецької округи за явку на станцію Дунаївці чоловічого населення 

1926 року народження

18 липня 1943 року

Всі старости та населення моєї Округи являються відповідальними за те, щоб 
всі чоловіки 1926 року народження були відправленні в Дунаєвецький лагер, цебто 
на станцію Дунаївці.
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Також і всіх втікачів негайно надіслати назад в лагер.
Гебітскомісар      ЕГГЕРС

Урядові Дунаєвецькі вісті. – 18 липня . – 1943 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 184
Газетна замітка Ал. «Вчителі і учні на жнивах»

19 серпня 1943 року

В Дунаєвецькому районі є школи, які активно і організовано включились у 
жнива. Звичайно, ця допомога учнів у збиранні хліба залежить від ініціативи вчи-
телів, які власним прикладом показують, як треба працювати. Щоб швидко допо-
могти зібрати врожай, бо зібрати його селянинові було нелегко, а дати пропасти хоч 
зернині, – це значить не цінити важкої праці селянина.

Гідний приклад в організації учнів на жнивах показала Чаньківська школа (ди-
ректор Лагодюк), які практично допомагають у збиранні хліба, а також у підготовці 
до посіву озимини. Ось факти.

За ці дні жнив школярі проробили такі роботи: 15 учнів згрібали ячмінь, пше-
ницю, качали покоси, 22 учні допомагали микати горох, зносити снопи, 11 учнів 
подавали на фури снопи, 19 учнів біля молотарки відкладали солому, відгортали 
триму, полову, 5 учнів орали під озимий посів. В гарячі дні жнив малята, які в полі 
дадуть меншу користь, доглядали дома птицю, телят, немовлят, давши цим змогу 
батькам спокійно працювати в полі. Ця організація учнів – турбота вчителів. Але 
вони разом з цим також працювали. Наприклад, вчитель Парапелюк Ю. Ф. викосив 
одній селянці півгектара пшениці, вижав 0,13 га жита, вимолотив 2 копи жита і ви-
сіяв його. Вчителька Горбачовська збирала колоски і виконувала інші роботи.

Таку ж активну участь у жнивах беруть 27 учнів Маківської народної школи 
(директор Хамалишен). Вони виконали слідуючі роботи: збирали горох, садовину, 
працювали погоничами біля жаток, приймали участь біля молотарки і в інших ро-
ботах.

Всім вчителям, які ще досі не організували учнів на жнива, слід взяти приклад 
з цих шкіл.

Подолянин. – 1943 р. – 19 серпня. – С. 4. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 185
Наказ «Про початок навчання в школах Шепетівської округи»

8 вересня 1943 року Окружному комісару 

Підстава: усна настанова заступника Пана Окружного Комісара.
Прошу Пана Окружного Комісара дозволу на вміщення в газету «Нова Шепе-

тівщина» Вашого наказу про початок навчання в школах.

№ 1
Кожна місцева дитина віком від 7 років зобов’язана відвідувати народну школу 

і до закінчення її підлягає шкільним законам.
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№ 2
Особи, зобов’язані утримувати дітей шкільного віку або законні заступники, 

повинні зараз же після досягнення дітьми шкільного віку записати їх у відповід-
ного завідувача школи.

№ 3
Особи, зобов’язані утримувати дітей шкільного віку чи їх законні заступники, 

повинні турбуватись про те, щоб їхні діти протягом шкільного року акуратно від-
відували навчання у визначені для цього дні та години.

№ 4
Порушення № 3, 4 постанови будуть найсуворіше покарані. Може бути визна-

чений грошовий штраф до 16.000 крб., арешт або ув’язнення до 6 тижнів, чи обидва 
покарання разом.

№ 5
Розпорядження територіально поширюється на Шепетівську Округу і охоплює 

всіх дітей шкільного віку, батьки яких, або їх заступники мешкають у Шепетівсько-
му, Полонському, Славутському та Берездівському районах.

№ 6
Це розпорядження вступає в силу після його оголошення.

№ 7
Новий шкільний рік починається 15 вересня 1943 року.

Окружний комісар
Окружний Шкільний Інспектор

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 59, арк. 84. Копія. Машинопис. 

№ 186
Заява про зарахування на посаду вчителя 

Іванівської Ядвіги Станіславівни

14 вересня 1943 року

До окружного комісара Шепетівки
від гром. м. Славути 

Іванівської Ядвіги Станіславовни, 
прож. по Заславському Пров. 23

ЗАЯВА
Маючи педагогічну освіту, прошу зарахувати мене на вчительську роботу в 

Cлавутській школі.
На посаді вчительки працювала 8 років.

Прохач:               [підпис]              /Іванівська/

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 51, арк. 37. Оригінал. Машинопис.
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№ 187
Розпорядження «Про відновлення праці в школах та реорганізацію районних 

шкільних відділів»

15 листопада 1943 року Шепетівському гебітскомісару

Підстава: Розпорядження П. Гебітскомісара від 28. XII. 1942 р.
Довожу до Вашого відома, що розпорядження про початок занять в 4-х кл. 

школах Народних з 15. I. 1943 року доведено до вчительства через голів районів і 
шкільних інспекторів. Про початок занять оголошено також в пресі »Нова Шепе-
тівщина».

Робота в школах має бути розпочата на засадах вказівок Луцького Шкільного 
Відділу Генерал Комісара щодо програмового і навчального матеріалу.

Районові Шкільні Відділи в Шепетівці, Полонному, Славуті і Берездові лікві-
довано.

Для контролю над школами інспектори Хренюк, Кушнірук, Мозолюк та секре-
тар Яремчук переведені до штату Уїзного Шкільного Відділу .

На сьогоднішній день ці інспектори закінчують на своїх участках укомплек-
тування шкіл вчителями. Надалі, для розв’язання поточних питань вчительства 
ці інспектори будуть прикріплені до певних шкіл: Хренюк – Полонне, Кушні-
рук – Славута, Мозолюк – Берездов. В цих по куцах будуть проводитись на-
ради, конференції вчителів. Школи Уїзду розподілені між інспекторами так, що 
за: Хренюком закріплено – 58 шкіл, Кушніруком – 54 шкіл, Мозолюком – 51 
школа.

Всі канцелярські документи Шепетівки і Славути перевезені до Уїзного Шкіль-
ного Відділу. Завезено також до Шепетівки зі Славути печатну машинку. Майно 
Славутського Шк. Відділу (шафи, стільці, столи), що не перевезені із-зі відсутності 
транспорту. Канцдокументи Полонного та Березова будуть передані до Шепетівки 
незабаром.

Домовлено з головами р-нів, де дальніший зв’язок зі школами (директиви, 
розпорядження, література) буде проходити через секретаріат райуправ. Шкільні 
інспектори мають дістати допомогу в засобах пересування (транспорт) від голів 
районів та райуправ.

Та частини шкіл, яка знаходиться під карантином або не забезпечена паливом, 
розпочне заняття пізніше.

Уїзний Шкільний Інспектор

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп .1, спр. 59, арк. 38. Копія. Машинопис.

№ 188
Розпорядження про норми поведінки службовців

1943 року

1.
Кожний працівник установи Гебітскомісара мусить так поводитися, як це від-

повідає становиську і значенню німецької установи.
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2.
Жадаю від кожного мундурованого службовця в службі і поза службою жов-

нірської постави і дисциплінованого виступу. Те саме відноситься до немундурова-
них працівників.

3.
Мундур і одяг мусять завжди бути чисті і без закиду.

4.
Поведінка супроти начальників взорується на жовнірських підставах.
До того належить:
 1) вступ до службової кімнати начальників тільки по застуканні в двері;
 2) при розмові з начальниками належить прийняти відповідну поставу.
Не відповідним є:
 1) вступ до кімнати начальника з горючою цигаркою;
 2) держання рук в кишеннях;
 3) незнімання шапки.

5.
Усталюються слідуючі службові години:
08.30-12
14,15-18,15
До цих службових годин належить точно придержуватися.
Відповідно до навали праці належить поза ці години працювати.

6.
Очікую, що кожний службовець буде здержливо і коректно супроти жіночих 

працівників заховуватися. Заборонені відвідини знайомих і керівників у службо-
вих приміщеннях працівників. Задержка в непризначених службових приміщен-
нях дозволяється тільки для полагодження службових справ: не уповноваженим є 
вступ до господарчих будинків заборонений. Так само є заборонена полагоджуван-
ня приватних справ у службі.

7.
В службових приміщеннях мусить панувати чистота і порядок. По закінченні 

праці мусить кожний службовець своє місце праці в порядку залишити.
8.

Вищенаведені приписи мають значення також в прилюдній поведінці. За до-
держування цього розпорядження відповідає кожний керівник відділу переді мною.

З тими, котрі супротивлятимуться цим приписам, будуть поступати згідно з 
відповідними дисциплінарними мірами.

Гебітскомісар              [підпис]
Перекладчик              [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 420, оп. 1, спр. 28, арк. 13. Оригінал. Машинопис.
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РОЗДІЛ III

Спогади подолян про окупацію

Білогірський район

Глосарчук 
Олександр Трохимович, 

1932 року народження, 
с. Синютки Білогірського району

Записав Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник 
Держархіву Хмельницької області, 
07.12.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. 
– В 41-му році 30 червня зайшли німці. Вони дали волю людям, дали землю зразу, 

все таке хороше було. А потім, через два роки, притиснули, стали брати в Германію, в 
43-му році поїхали люди. Нас 23 февраля, с. Синютки, спалили. Всьо, до послідньої хати. 

– Ваші батьки працювали в колгоспі?
– В колгоспі працювали.
– А що робили?
– Батько був на фермі коло товару, бо як забирали товар, то був такий бик, 

то він й німця забив. То вони прийшли до батька, щоб він йому вивів, бо він його 
глядів, то він батька знав.

– Що вони того бика розстріляли?
– Вони забрали й повезли. Куди вони його повезли – хто знає.
– Свині забирали?
– Забирали. І свині, і все забирали.
– А мама ваша де працювала?
– А мати в бригаді собі.
– На полях?
– На полях, норма, всьо.
– За те що працювала, німці гроші платили?
– Я не дуже помню, но шось там давали вони, якийсь там процент, продукти.
– А вам скільки було років?
– 11.
– Вас заставляли до роботи?
– Ні ще. В нас ще школу були відкрили.
– Розкажіть!
– Я до войни 41 року ходив в другий клас. А за німця зробили шось на 2 неділі, 

а там потом знов закрили, тай всьо. То вже аж після войни, открили. то я пішов у 
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Гулівці в школу, бо Синютки згоріли. То я два місяці походив в другий клас тай 
заслаб. І так і я й не пішов.

– А через що спалили Синютки?
– Така причина була: тут був поліцай і жіночка була, вони передавали свєдєнія. 

А тут був батько і син зв’язані з партизанами. Ще було таке, в цього поліцая був 
брат в Кривому Розі главним тим поліцаєм.

– Комендантом?
– О! Комендантом. І він там одного брата вбив, а другий втік, то приїхав сюди й 

сказав: «Я тебе знайду». Як німці отступали, то він приїхав сюди, тут його родіна. Як 
він приїхав сюди, і тут цьой партизан прийшов за цим поліцаєм, нашим, що передавав 
свєдєнія, і шукав. До жінки каже: «Де чоловік?».  Вона: «Я не знаю». То він забив жінку 
й до сина: «Де батько?», а син каже: «Мій батько фашист і я фашист». Він й сина забив. 
Хату запалив і вони згоріли. І через те спалили всеньке село. А цього коменданта вивів 
на двір, той мав вдягатися. Він каже: «Не треба вдягатися». Надворі поставив на коліна 
й розстріляв. Каже: «То за брата, я казав, що найду». Він за брата отомстив.

– А в селі була управа якась, де німці сиділи чи староста де був?
– Сусід був старостою. А як вже село палили, поставили другого, бо його зняли 

раньше.
– То їх міняли, було кілька чоловік?
– Так. Як ми прийшли вже з лісу (вона тута так і є), то батько пішов з криниці 

води взяти, то він ще був живий, а вони куми. Каже кум: «Дайте води», а батько: 
«Смоли тобі». Його розстріляли, везли на могилки санками, тай.

– Церква була, діяла?
– Нє! В нас не було церкви. А в Гулівцях була, то тоже спалили. В нас розібрали 

ше до войни.
– А на полі робили кіньми?
– Кіньми. Тракторів не було тоді.
– В людей були участки землі?
– Город був і всьо.
– Те що там вирощували, німці не забирали з городу?
– Нє, не забирали. Товар брали.
– Кури, гуси?
– Яйця, молоко, м’ясо. Нема чим заплатити, прийшли корову назначили й за-

бирали.
– Казали, що старих розстрілювали перед тим, як мали палити село.
– То тоді, як палили. То стріляли, й дитину розстріляли, й за селом 4-х розстрі-

ляли. 25 душ в той момент, которі палили, розстріляли.
– І село спалили повністю? А люди де поділися?
– В мене брату було півтора року, то дітей гнали на Окіп. Вулиця перша на гор-

бок, то там була якась хата, ці звідти гонять, а ті – звідти. І диму і не видко нічого. 
То вони на город і на Гулівці.

– А тут був старший німець над усіма? Приїжджав на бричці чи на чому?
– Був, був! Німці спалили ше село під Гулівцями, школу в Жижниківцях спали-

ли. І там німця партизани вбили. Й сумка його, а в тій сумці був папір, тій Синютки 
спалити до дна, Жижниківців якусь там частину, й Гулівців частину.
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– Це приказ був?
– Да, приказ йому був виходе. Там, в тих Жишківцях, був той фільварок, то 

вони там його тоже спалили. Бо він там аж почті в лісі був. Отаке я помню.

  

Заїка 
Василь Микитович, 

1934 року народження,
с. Синютки Білогірськго району

Записав Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області, 
07.12.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації.
– Ну що я хочу сказати, я був малий, помню наші отступали, бо німець гнав, 

й кажуть, що будуть кидати дітвору в криниці. Мені було 8 років. Ну тай ми з 
хлопцями пішли на станцію. Тоді мороз був, дід за мною вже йде. Тільки прийшов 
додому, дівчата біжать. Батько ще був дома. На колгоспі вже німці є, з Білогород-
ки прийшли. По-моєму, 4 чи 5 танків і один іде сюда. Ствол, як дишель у возі. І 
прийшли, й вже хата горить. І по хатах ходять, бабки просять спічки. Вона каже: 
«Нема». По хатах яйця позабирали, п’ють, рукави позакачували. І ми всі, люди, на 
городах: старики, дітвора, бо молодих нє, таких як років 16, то вже в нас не було. 
Зганяють нас і гонять там на горбок, там була школа й хата туда на Окопи. Там 
лісок і всі люди хто в чому. Свині везуть, телята везуть санками на горбок. Ну як? 
Забили тай тоді везуть. Вони забралися й потікали. А ми, тут лісника була хата і 
всі туди поприходили, ну хто куди. Ми туди, де не було німців, Залужне, Корниця 
й ми помаленьку вночі туди пішли. Прийшли, а там була тітка батькова – Марія, 
ну й ми там поселилися. Побули ми в них з тиждень, там зробили госпіталь, в тій 
хаті, такий шоб перев’язати. А мені інтересно до солдатів бігати, відро супу, хліб 
пекли кірпічний тоди. А я його дуже любив. Там нас було три сім’ї, в тій хаті. Йде 
чотири машини – то катюши були, а я не знав, ло то катюши. Прийшли, на колгоспі 
стали коло могилок, і як дали на Білогородку, ми тікали, стріли на нас летять такі 
червоні. Потім кажуть тут буде бой, але бою не було. Вже як ми верталися додому, 
розставало. Впало три бомби й на печесько. В нас був ще партизанський отряд. Мій 
батько робив секретарьом в партизанському отряді.

– Під час окупації тут був колгосп, чи загальний двір?
– Ну як, робили люди так само, як робили при совєтах. По других чую, що 

били, знущалися, в нас був господар тут, в школі. Там хата була, німець жив один. 
Так саме люди робили й всьо. Тут жив німець такий худощавий, високий і людей 
не зачіпав. Його погнали на фронт, бо він не оправдав, а якогось прислали рижого, 
я тих рижих людей зненавидів через того німця. То він так з людей знущався: бив, 
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вигонив на роботу. Моя мама одного разу осталася без хліба, треба спекти. То мене 
поставила, шоб я виглядав, то вже знала мама, що він поїхав туди дальше в За-
греблю. Біжу, мамі кажу, що вже їде, і мама побігла туди в кущі, він заходить. В нас 
розстріляли по всенькому селі 14 стариків. І дітей вбивали.

– А за що Синютки спалили?
– Ну як. Через партизан.

  
Кульбах 
Олексій Юхимович,
1926 року народження, 
смт. Білогір’я.

Записав Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник 
Держархіву Хмельницької області, 
07.12.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. Де Ви проживали на 
той час, скільки Вам було років? 

– До войни я кончив 7 класів. Народився я 1 квітня 1926 року. Мама мала вось-
меро дітей, чоловіка не було. Батько помер за місяць до того, як мені мало бути рік. 
Жінка в 34 роки осталася з вісьма дітьми. Пережила колективізацію, будівництво, 
голодомор.

– А як почалася війна?
– Сім класів кончив, почалася війна. Мій старший брат 1906 року народження 

й молодший були призвані в армію. Началася війна. Ми йшли з сестрою з центру, 
німецький танк йшов, певно що на Білогір’я, ми потікали. А наші війська стояли від 
Білогір’я на Семенівське. Дойшов він до перекрьостка й тут його наші солдатики 
розбили. Після цього вже на другий день начався обстріл. Зайшли німці, ніхто ніко-
го не знає. Поки що, началися жнива. Почали обробляти колгоспні поля.

– Всі працювали, німці примушували?
– Всі працювали. Брат мій на стельмашні робив, я в нього помагав, вчився. 

Зі мною кінчав школу мій двоюрідний брат, Котовський, а батько його вже був 
зв’язаний з підпільниками.

– Тут на місці, в Білогір’ї?
– Він жив в Мокроволлі, ми навіть ше не знали, що він з кимто зв’язаний. Тіко 

так, каже мені й свому синові: «Підіть скажіть там Кучеруку, вчителю». Підем, ска-
жемо, оказується ми стали зв’язковими. Кучерук – це підпільник, його німці зло-
вили й полуживим закопали в ямі в Ізяславі. Живе зараз ше його син і невістка. 
Коли ми так начали з’єднуватися, Котовський старший мене. Ми бігали, найшли 
листівки, підпалювали машини, які молотили, поки на нас не вийшло гестапо. По-
тім почули приказ: «Всім хлопцям, шо були задєйствовані, негайно в ліса!» І ми 
(нас чоловік 150) створили партизанський загін імені Михайлова. Нам там вручи-
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ли оружіє й начали там воєний бой. Тут були німці з усіх боків, вже не знаєш, хто 
йде. Чи він партизан, чи бандіт, чи він йде засланий якийсь. Це ж опасна була вже 
гра. Брат 1906 року, я з 26 року народження. Зразу я був їздовим, но вже коли па-
лили німці Синютки, то в нас з Тростянки вийшов наш взвод сюди на Жижниківці. 
По суті, ми Жижниківці спасли, не дали німцям палити.

– Це в якому році було? 
– В 43 році! Наш взвод приймав участіє і в Острозі, і в Михнові так саме, і 

в Плужному, вже освобождали наші війська. Наш загін Михайлова пройшов аж 
Волинь, ще в Луцьку ми мали стичку з німцями і там ми попали в окруженіє. Нас 
визволила наша развєтка, а перед цим брат мій був кулеметником, а я в него по-
мошником. Ми двоє суток вели бой в цьому лісі. Вони кинули гранату, мене ранило, 
брат остався жив. Мене відправили додому. Я прийшов додому в квітні місяці 44-го 
року, а 5 мая приняв присягу в воїнській часті. Прослужив я до 20 жовтня 50-го 
року. Кажуть нам: «Хлопці вмієте плавати? – а це березень місяць, – розстебніть 
шинелі і як потрібно руки підніміть й шинеля злізе». І так ми зробили й з шести 
чоловік остався я й командир взвода. На той бік дойшли, налагодили радіостанцію, 
я нагороджений був медаллю «За отвагу».

– В період окупації працював в Білогір’ї колгосп?
– Громада була, був бригадір, загальний двір був. Орали, жали, людям роздавали.
– А за роботу щось платили?
– Ніхто ж нічого не платив.
– А якщо відмовлялися працювати, то що, били?
– Я був свідком, як німці розстріляли три тисячі людей.
– Розкажіть!
– Євреї були загнані в гетто. Воно знаходилося там, де зараз наша газконтора. 

Німці туди всіх гнали, вони ходили ще так свободно. Літо, червень місяць, ми на 
полі згортати конюшину. Був я, сестра, моя тьотка. Поліщук був бригадіром. Ми 
згортали, тут приїхало два мотоциклісти – 6 чоловік. Ми ще не знали, в чом дєло. 
Почули стрільбу – догадалися. Хтіли йти назад, то вже там бачимо, німці стоять. І 
ми в ліс, просиділи там десь до годин п’яти. Мотоциклісти й дві машини поїхали. 
Ми пішли подивитися, що там, а там могила, кров втоптана, верх у сосни зломаний, 
кусок жіночого тіла, голови, скальп десь приблизно в ладоню. Що вони з нею зро-
били неізвєстно, тільки так висіло. Ми подивилися. Іван Іванович став на коліна, 
розгорнув десь сантиметрів 10 піску, а там гола дитяча нога. Загорнули, перехрес-
тилися й пішли.

– Пізніше стало відомо що їх там розстріляли?
– Йшла стрільба, ми вже знали, що б’ють. І не видно, щоб звіти хтось тікав. Таких 

случаїв не було. Їх всіх разом возили з Ямполя цілий день. Зайшли німці в хату. Їх 
було кілька, виводять єврея і хлопчика. Хлопчику, може, років 10, і повели в Білогір’я. 
Він ніс штани, німці паски знімали, ґудзики обрізали, штани змущений нести в ру-
ках. Єврей правою рукою тримав хлопчика. Завели вони їх в ліс і там розстріляли.

– А місцеве населення не розстрілювали?
– Місцевого – ні. Були жертви: першого німці забили там, де заправка, метрів 

15-20 була шлюза, зара її нема. Там коні купалися. Закордонця Володимира за-
підозрили, що він похожий на єврея. І вони його там, на тому місці, забили.
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– Розстрілювали німці чи місцеві поліцаї? 
– Поліцаї були. На Мокроволлі стріляли поліцаї, забили сім’ю, порізали дітей 

наші поліцаї. Поліцаї були жорстокими.
– А Синютки за що спалили німці?
– В Синютках, там було зо два десятки хат. Людина – партизан там жила в 

тих Синютках. Тут жила зв’язкова в партизанськім отряді, вона має документ. А 
хазяйство вели, мусіли жити ніхто нікому нічого не платив.

– Що казали те й робили.
– Худобу забрали, дехто ще мав худобу.
– Податки платили?
– Податки собирали: давай курей, давай кожуха, чоботи, давай корову на м’ясо. 

Це все було, нема шо казати. Хтось дуже наживався й багатів від цього. Все було в 
руках старости. В Німеччину забрали два брати й дві сестри. Одному брату сказали, 
або йти в поліцію, або в Німеччину. Він не согласився йти в поліцію. Вже на станції 
коло самого вагона староста каже: «То шо їдеш чи підеш в поліцію?» І мій брат свою 
сумку в вагон кинув і поїхав.

  
Кучерук 
Євгенія Пилипівна, 

1932 року народження, 
с. Синютки Білогірського району.

Записав Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області, 
07.12.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. 
– Мені на той час ще 10 не було, як почалася війна. Пам’ятаю, як наступали 

німці, нам треба було ховатися. Чуємо з батьками, що дуже ревуть мотоцикли, ма-
шини. Коли там в нас що було тоді? Тато каже, що треба десь ховатися. Але куди 
будеш ховатися. Там, за греблею, в напрямку Мокроволля, в нас був город. Він ви-
ходив до дороги й був викопаний глибокий рів, щоб худоба не заходила. Тато каже: 
«Мабуть ми підемо в той глибокий рів і будемо сидіти. Так ми зробили. Чуємо сна-
ряди летять, а ми, сестричка моя менша й я, тиснемося до батьків. Мама перед тим 
зладнувала щось їсти, ми з’їли, а сестричка мала, їй 5 років було, то вона захотіла 
пити. А тато манюсю, посидь бо бачиш як стріляють.

– Прийшли німці, встановили свій порядок, працював колгосп? Батьки ваші 
де працювали?

– Тато мій в колгоспі не робив, він в сапожній майстерні.
– Під час окупації так і робив?
– Так і робив. Колгосп що, німці вивозили все звідси. То гонили на роботу лю-

дей.
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– На полі працювали?
– На полі, на полі. І ше й дали нам трохи землі, ну як не землі, а жито було, 

пшениця.
– Ділянку обробляти?
– Не обробляти, а собі трошки ще. З колгоспу коні пороздавали. Але в нас 

не було коня. Тато не колгоспник, то в нас коня не було, але зерно нас врятувало. 
Трошки зібрали, а то все збирали люди, а вони таскали. За нашим городом був кол-
госпний город, то там все колгоспне: буряки та ін. Понасаджували смородини, вони 
тут думали бути довго. На городі позбирали цибулю, понасаджували смородини 
цієї.

– Вас не заставляли до роботи?
– Я ше мала була. То вже як наші прийшли, то я тоді ходила.
– То ви так дома були з батьками?
– Ну я мала, то що там.
– А Синютки як спалювали, пам’ятаєте?
– Помню. Це було 23 березня 44 року, то тато мій пішов у партизани, мобі-

лізували цих чоловіків. Тут був ліс і все чоловіче населення зрілого віку пішло в 
партизани. І тато мій пішов у партизани. Дома остався дід, бо він старенький, то 
ми жили в одному дворі з дідом. Тай дід каже: «Діти, треба тікати звідси туди десь, 
на Тростянку». Дід взяв хлопців моїх двоюрідних братів, Володьку, Василя й Ан-
тона, піщов на Жижанківці, туди на Тростянку. Але як вони вийшли вже на поле, 
то дуже стали стріляти німці. Й Володю насмерть забили. А ми з мамою боялися, 
тата нема, а з дідом не хотіли. Ми вже з мамою будемо, як є. Боже, стрілянина, 
це вже як відступали німці. Бої сильні були через Горинь. Ті звідти, а німці звід-
си стріляють. Солдатів полягло багато. В нас Горинь протікає, там очерети, вони 
бідненькі, солдати ховалися там. І багато їх находили, дід мій находив, закопував 
солдата.

– До школи ви ходили, відкрита була школа в цей період?
– Ну, щось там трошки. Але це пародія на школу була. Ага, скажу, чого ми пере-

стали вчитися. Бо румуни, вони ж були в союзі з німцями, поселилися в школі.
– То там були військові?
– Військові. Вони там чогось копали на дорозі вузькій на Білогір’я. Вони ду-

мали тут хазяювати. Коли румуни поселилися, то всі ті шкільні інструменти роз-
летілися. За Синютки значить бої йшли перемінно. Розвідка в білих халатах, бо це 
ж холодно. Ще дуже було холодно, коли ті солдати, розвідка, приїхали, привезли 
кусок кабана. Мама на триніжці напалила, тай на великій пательні жарила, а хлопці 
їдять. І кажуть до мами: «Хазяйка, ви забирайте діточок і тікайте на Тростянку, туди 
в ліси. Бо тут будуть сильні бої». Бо ці звідси, а німці тамо, на горбах тих, вони 
звідти стріляли. То ви тікайте. Ну, ми так і зробили. Пішли з мамою на Тростянку, 
там мамина тітка жила, а там стояв якийсь, казали, генерал. Я там не знаю, якийсь 
чин військовий.

– То це наш?
– Да, там наші війська були. Каже до мами: «Ви забирайте дітей і йдіть далі 

за Тростянку в ліс, в Дзвінки». Ми пішли в ліс, там було багато вже людей. Клали 
вогонь, в основному то старі й діти, жінки. А чоловіки були партизанами. От як 
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робила почта! Тато десь там був в партизанах, взнав шо ми в Дзвінках, переказа-
ли й приходить тато. Ну, ми вже так зраділи! От коли палили, то ми ще не були в 
Дзвінках. 23 березня був, як я згадаю, кінець світу. Худоба реве, вогонь, дим! Ну, 
таке щось страшне! Тільки як ми під Мокроволлям, то ми цього не пережили так. А 
от свекруха моя розказувала все, як стріляли немощних людей, які не могли тікати, 
палили хати. Тут до тла спалили все в селі.

  

Віньковецький район

Белінський 
Броніслав Іванович, 
1926 року народження, 
смт. Віньківці

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
27.11.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про період окупації, про приму-
сову працю. Скільки Вам було років і в якому населеному пункті ви проживали 
в той час?

– Я ше малим в то время був.
– Де Ви проживали в той час?
– У Віньківцях проживав і родився.
– Скільки Вам було років тоді?
– Ну ститай, з двадцять шостого року, скілько мені років було. Ше малий був. 

В армію ще не йшов. Я з батьком жив, німці забирали таких молодих як я, то два 
рази мене брали в Германію. Я зі станції Дунаєвець тікав. Бачив як євреїв гнали 
розстрілювати на Зіньків. І гнали їх цілу. Ну, може, там чоловік триста, а казали в 
Станіславівні їх розстрілювали, бо одних тут розстріляли, а інших гнали туда. Ми 
вибігали на Зінківську дорогу. Ховалися і дивилися, як їх гнали. Які не подчиняли-
ся, то їх прямо на дорозі і розстрілювали. А так люди трудилися. Заставляли і вони, 
самі люди йшли. Давали трактора, давали молотарки німці – все, щоб робили люди. 
З нагайом стояли. Каждий тоді жив тяжко.

– А Ви що робили?
– Я нічого не робив. Я хлопчиком був. Старші люди робили. А потому, тако 

під кінець вже, то нас таких з двадцять шостого року брали в місто Дунаївці,  щоб 
ми там насип робили, копали вагонетками везли і всьо. А потому мене два рази 
брали в Германію. Раз вже забрали, зо станції Дунаївці я втік. Потому другий раз 
забрали, в місто Дунаївці завезли, звідти знов я втік і вже ховався, бо був в мене 
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сусід – поліцай. А батько мій був старий, но не помню, чи з гражданської війни, 
чи з імперіалістичної, тричі ранений, четвертий раз контужений був. А мене мама 
покинула, то ми з батьком жили. То я малий був, кончив я штири класи, перейшов 
в п’ятий клас і тоді тяжке время було. Голодовка була, то я пішов на плодовозавод 
на роботу, але я ще малий був тоді. Ще був такий сивенький дід і кобила сивенька, 
я правду кажу. І ми з ним підмітали подвір’я і вивозили це сміття, а тоді не плодоза-
вод був, а сушілка. То це я в тридцять дев’ятому році – начало сорокового року  вже 
робив тут на заводі і началася война. Це була неділя, а в понеділок ми приходим на 
роботу, кажуть, що началася война. Завод мав свою електростанцію. Машини всі 
парові були. Приказ прийшов, щоб зняти всі медні часті, а потом демонтіровати. 
І тоді вже прийшли німці, там, де я живу зараз там був воєнкомат. Коли наші від-
ступили, а ми хлопчики маленькі були, в мене даже фотографія була, як ті ходять 
стройом, а ми ззаду, ті співають – тай ми ззаду йдем, співаєм. І це наші відступили, 
а я недалеко жив, через дві хаті. Ще німців я не бачив. І чось я пішов туда, думаю, 
там хлопці в казармах спали, бо там спеціальні були нари. Пішов, походив по тих 
казармах, виходжу, з-заугула виходить німець рижий, я помню як нині. Лапає мене 
за праву руку тако, витяг пістолет з холяви, приклав мені сюди і щось каже, а що 
я знав тоді. Хто знав тоді? Но це, наверно, я мав жити ще, другий німець виходить 
із-за вугла побачив це, підбіг до него, за той пістолет і я втік. Він забрав того німця, 
насварився на него, а я так втік. І я вже так, жив поки наші не прийшли. Оце тілько 
всього. От така моя жизнь. А наші прийшли, мобілізували і я пішов на фронт. Про-
служив шість років в армії. В сорок дойшов до Берліна і в сорок п’ятому з Японією 
война началася. Нас мали забрати, готували туда на Японію. Потом война кончи-
лася, то нас таких забрали молодих, як я. Бо ми були в Германії сорок п’ятому року 
до грудня. Нас зібрали таких молодих хлопців, вдягнули, бо в Германії там зими 
нема, там тепло. Ми ходили все время в такому, як нас вдягнули. Дали полушубки, 
валянки – всьо дали. Хлопці кажуть: «Мабуть ми їдем до білих ведмедів». То нас 
завезли в Мурманську область і я попав на Кольський полуостров. То я ше чотири 
роки прослужив там.

– А за окупацію Ви вже розказали?
– Тільки що німці мене брали, но я тікав, ховався. Я ховався всьо время.
– Це Вам і спасло життя?
– Да, я старався не попасти в Германію. А цей поліцай, я тілько втічу з Дуна-

євець, а ми рядом там жили через одну хату, і раз, два і вже поліцаї є. Це ж свої не 
німці. І знов мене забрали, то потому я ховався, де міг. Я казав собі, що не піду, шоб 
ви мене забрали, а я піду своїми ногами до вас. То мене демобілізували в сорок чет-
вертому. В п’ятдесятому році я демобілізувався вже з сєвєра. Пройшов я півсвіта: 
Красноярськ, Білорусію, Польщу. Оце все.

– Дякуємо за інтерв’ю! Тримайтеся.
– Спасибі вам, молодим. Ми вже своє віджили, а вам шоб було таке ХОРОШЕ 

життя.
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Бородатий 
Іван Степанович, 

смт. Віньківці

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
27.11.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про період окупації.
– Я закінчив в сороковому році сім класів.Тут, у Віньківцях. Школа там була, де 

санстанція. Але там не добре вчилося, то нас перевели сюди … В восьмий клас я не 
хотів йти. Пішов на спиртзавод. Хотів вивчитися на шофера, там було три машини. 
Вже нема тих шоферів ні одного. То було перед війною, бензину немає. Ми сядем в 
трьох в кабіні, інженерів синок, і завгоспа. Вони нас заставляють лягати під тойво і 
дивитись, чи директор не йде. Середюк був нічого директором спиртзавода. Потом 
директор побачив, тай каже: «Хлопці, нічого не буде, йдіть в завод». Тай я пішов в 
середину завода. Робив зразу сварщиком, машиністом, потом слєсаром і за німців 
робив тоже.

– А коли почалась війна?
– То слухайте мене. Як почалася війна, німці застали завод на ходу. Так і 

робив. Но спирт вивезли, в нас перевалка була в Ялтушку, то спирт вивезли. 
А зерна то повно було. Тут же де Шевченко, тут було заготзерно колись спирт-
завод приймав спирт. А де заготконтора, то там були площадки і зерно було, і 
картоплі, і що хоч.

– А багато людей працювало на заводі під час війни?
– На заводі? Триста з лишнім, но в Німеччину нікого не брали з молодьожі. 

Німець сказав не брати.
– А керував заводом німець?
– Хуже німця. Наш, ще є возьдо його плємянніки. Але німців не боялися, бо він 

не бив. Бачили як вибив шусманера. Тоді, як у Карпати йшли УПАківці, то німці 
прислали шість шусманерів, щоб пильнували. А вони зайшли в комнату і напилися. 
І саме німець прийшов, то заставив, щоб один одному  дав двадцять п’ять нагайок, і 
на другий день відправив їх в Німеччину. 

– Один одного били?
– Один одного по двадцять п’ять дали, но як вони там били то не знаю. Нас з 

заводу викликали, я якраз на зміні був.
– А людям платив німець за те, що вони працювали на заводі?
– Платив. Літра спирту і пуд. Кроме гречки, бо гречка тоже була на заводі на 

переробчому і просо, переробляли і вони забирали. А то любого зерна брав пуд- 
шістнадцять кілограм.

– В місяць?
– Да, це була плата.
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– А якщо не хотів ходити на роботу? Ви повинні обов’язково ходити на 
роботу?

– Як не хтів, то заставили. Дав двадцять п’ять. На завод всі ходили. От в мене 
батько на фронті був, а я був дома. То сказав корову приведи на завод. То корова на 
заводі стояла, там була ферма і рабочі тримали корови свої і годували брагою. І не 
брав гроші. А так заробив і сто двадцять п’ять обкрав попав.

– А німець в Віньківцях жив чи приїжджав?
– А німець тамо жив, ше є той дом. А потом вони до больніці забрались всі 

чотири. Їх багато не було – п’ять.
– А виробляли спирту багато, порівняно з часом до війни?
– Ну считай, шо вісімнадцять тисяч декалітрів за зміну. Це вагон спирту.
– А до війни менше виробляли, чи так само?
– Так само. А вже після війни, коли німці відступали, то спалили завод.
– Німці спалили?
– Да. Кришу спалили, а цистерна спирту, два вагони було, то нам механік при-

казав закрутити зверху кришки, щоб, боже-борони, не зірвались і ніхто не брав. Був 
Янов такий, сам Воронежський, десь його німці привезли відкись з жінкою. Жінка 
переводчицьою була.

– Жінка механіка?
– Да. Главного механіка.
– А коли наші відступали, то вони завод не зруйнували? Нічого не встигли 

зробити?
– Наші нічого не зробили. І німці не зруйнували. Коли вони мали зруйнувати?
– Тільки кришу спалили?
– Кришу спалили і спалили над цистерною будинок, зараз там майстерня в 

маслозаводі. То кришу спалили. А як цистерна загориться, як вона закупорена кру-
гом? А труба була, через яку мали випустити, то цей механік, Янов, заставив нас 
зробити. Я трубу сам принесу зо складу, руский був. Приніс, а вона була забита в 
середині. Так шо хтіли випустити спирт, но не випустили. І наші прийшли, навєрно 
вони знали, бо зразу прийшли краснопогонніки.

– НКВедісти?
– Да. І всє, і такі забрали вже наші. А в завод зразу визвали тих, що робили. І 

завод ми пустили без криші. А з Великого Олександрова наймали людей і робили 
на ходу.

– А того, що управляв заводом, наші не розстріляли?
– До Кам’янця доїхав і забили. Наші ростріляли, а жінка лишилася там і дочка. 

Дочка перед ним на коліна падала. Вона робила лаборанткою, а оцей, Годований 
Володя, що розстріляли німці, то він ходив до неї на вечорниці. Вона на коліна па-
дала: «Папа, врятуй його, ти можеш», а він не тойво. Я тобі кажу німців не треба 
було. Що за чоловік був?

– А ще якісь підприємства працювали?
– Ну плодозавод працював.
– А ще щось працювало? Плодозавод, колгосп.
Колгоспи працювали. Так як був от в нас, ви їхали прямо асфальтом, де під-

станція наша і де газстанція, то там, де газстанція, там були коші такі, шо кукурудзу 
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звозили до спиртзаводу. А там була шовковиця – ліс такий, викорчували недавно. 
То всі підприємства, всі колгоспи працювали. Тай ходили, йде на роботу відте вкра-
де, як попався, то попався... Німці ніхто, як свій не злапав, хлопці, то нічо не буде.

– А яку продукцію виготовляв плодозавод?
– Ви знаєте, шо вже після війни цего, яке було, він той не виготовляв. Він з гар-

буза варив, бо німець приїхав сюди, в нього завод той воєнний забрали, а він сюди 
приїхав гражданським. То і з гарбуза, і з бурака, з чого він тільки не варив варення. 
А ми зо спирт заводу вкрадемо спирту, а вони, хлопці, відце, там де больніца, в садку 
випивали.

– А тим людям платили варенням?
– Платив. Но тим іначе платив. Тим платив папірами.
– Грошима? Українськими карбованцями?
– Да, такими що нічого не варті.
– Тобто, цінніше був спирт, крупа, що вам давали, ніж ті гроші папіряні?
– Да. Получив, а на другий день пішов: «Вуйко дайте ше». Тож ти вчора взяв, 

бери ше набирай, скіли донесеш не то шо пуд, а скільки донесеш на плечах. Ну шо 
як штирнадцять років було.

– А багато працювало на плодозаводі людей?
– Так само.
– Такі самі потужності?
– Такі самі.
– А куди, наприклад, продукцію направляли?
– Машини, товариші, і спирт забирали зразу відправляли в Ялтушки, там були 

перевалки. І відти підводами везли спирт, а відти угіль. Потому щось зробилося, 
партизани начали, закрили. То машинами кудись вивозили, но куди, хлопці, їй бо не 
знаю, їхні машини приїжджали. Десять-двадцять забрали бочками, поїхали.

– А в Німеччину на роботу також відправляли?
– З заводу не брали. Цей ше є шо тоже на фронті був зі мною, я на фронті був 

тиждень. Я пішов на завод робити, а хлопці йдуть в армію, той я пішов з ними разом.
– Була броня на заводі?
– Да , була броня.
– А працювали школа, лікарня?
– Працювала, і до війни була директоршою і в війну директоршою. І в сорок 

сьомому році я приїхав в отпуск, бо в мене померла дочка і я попросився в каманді-
ра. Він каже: «Гроші маєш, то поїдеш. Бо так не можна була їхати, то я тобі напишу 
камандіровку в воєнкомат.» Коли я приїхав, то застав ту директорку. А вона каже 
до мене (Грабченко-Мартиніна сто чотири роки прожила, вмерла в дітей в Києві): 
«Що приїхав хуліган». А чого вона хуліган сказала, бо колись ми сьомий клас ви-
пускали, то по тридцять рублів складались на випуск. Це ще перед війною, в соро-
ковому році. І я предложив батькові і мамі. А вони кажуть, що підемо послухати, 
приходила директорка додому, а ти поставив на двері на коцюбу кварту води тай 
вилялося на нюю. 

– А лікарня працювала також?
– Був єден лікар.
– Українець, місцевий?
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– Українець, поляк. І він тут дальше на майдані Віньковецьким жив. Він до ві-
йни робив тут, і в війну робив, і кончилася війна – він робив. І ці врачі з’їхалися вже 
нові і його з’їли. Він в шістдесят восьмому помер, бо в мене зараз дружина лежить в 
больніці. Но вона була б померла. Туберкульозом заболіла. Я пішов до нього додо-
му. А він каже: «Приводь її сюди до мене я буду її лічити». Обслєдовав її, а ренгену в 
нас не було, в Дунаївці їхали в містечко. Зробив там знімок, приїхав він подивився. 
Каже: «Нічого нема тут страшного. Вилічиться».

– А про окупацію ви вже все розказали? Що пам’ятали, те розказали?
– Все пам’ятаю, хлопці. І навіть пам’ятаю, як мені було сімнадцять років, в Горь-

кому вже кончив школу радістів, і везли нас на фронт. І в Дзержинську, від Горького 
сорок кілометрів, згрузили – і на завод. Десять вагонів відчепили по тридцять чоловік 
і заставили грузити снаряди. Ящик снарядів сто двадцятий важив шейсят чи семсят 
кіло. А я сам важив п’ятдесят, то мусив нести. А саме лучше було авіабомби грузити. 
Бо подали платформи, поклали два патики і мотузками покотили. І то так якшо здо-
рові, то на платформу двохосьну ставили штири, потом знов патики три, потом ще 
дві, а потом – одну. І цепом вчепили, а ці вагони, то ми робили, і жили в казармі, то 
ми свій обід ділили. Но за цих штири місяці, що ми на заводі там грузчиками були, 
розгрузили завод воєнний. 

  

Дяковський 
Станіслав Антонович, 

1937 року народження, 
смт. Віньківці

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
27.11.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте за неповних чотири роки. В якому 
населеному пункті Ви проживали?

– Тут, в центрі, в Віньківцях. На день окупації мені було неповних чотири 
роки, мало що я помню. Помню, коли німці вступали сюди, вони йшли зі сторони 
Зінькова. Це було літо, жарко було, майже всі з лісапетами, пілотки зняті за паго-
ни заложені. Бо ще мама каже: «Дивися, я думала, шо вони з рогами, а вони вроді 
нормальні люди. Це я говорю не те шо мені розказували, а то шо помню, шо мені 
врізалося. Врізалося: це було в сорок другому році коли вели євреїв на розстріл. Я 
жив на центральній вулиці, тому за мене трохи, може ще півкілометра, суша була, 
а то вже гужова дорога. А це відти, з Хмельницького, весь траспорт, вся та лавина 
йшла сюда через нашу вулицю. Ну коли їх вели євреїв, на розстріл, то вони дуже 
плакали, кричали жінки. Люди зібралися зі всіх вулиць, бо вели по центральній. 
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«Люди добрі, пробачте нам, шось може не так» – кричали. Їх вели два німці і полі-
цаї з собаками, но деякі тікали відти. То там котру добивали, то на підводу, підвода 
ззаду їхала, везли стариків і дітей, немочних. 

Це було вже під осінь. До нас додому хтось постукав з тильної сторони від 
городу. Тато вийшов, подивився. Це єврейчик був. Вже десь років йому було 
п’ятнадцять чи шістнадцять і він змерз, бо вже морози притиснули і просив їсти і 
трошки загрітись. Тато був з мамою і бабка були сердечні, забрали його до хати, і 
так він в нас був майже півтора року жив. Навчився Богу молитися, так як ми, і на 
п’єцові все так, як ми, но ховався, щоб ніхто не бачив. Це ще не доказано, но їдна 
чума побачила і заявила, потому що через два дні появилися ночою три поліцаї. 
Вони його з п’єца зняли, причому дротом колючим скрутили йому руки назад, 
вивели на подвір’я і розстріляли його. Вони почали говорити: «Заб’єм старого, 
хай віддасть золото, яке жид лишив» . Я ж вам казав, як він прийшов, тато це зро-
зумів і через вікно  дременув. Втік в кальсонах, знаєте як тоді в гребіних ходили, 
в кальсонах, босий і на Подолянку втік, в сусіднє село, три кілометри відце і там 
до родичів пішов вже аж в Бужаківці Деражнянського району, де переховувався 
трохи. А в нас вони рішили хлопця закопати в хаті під постіллю. Баба на колінах 
стала дуже просити, то вони рішили тоді на порозі, щоб виходили – на него ста-
вали. Но коли вони там копнули, а зима є зима, а там камінь такийво високий був 
і вони подумали, що весь одвірок стоїть на цимво. І на подвір’ї викопали яму і 
закопали його. Це вже був сорок третій рік на сорок четвертий. Так він лежав аж 
доти доки вже вступили наші. Потому тато прийшов. Сказали поліцаї, якийсь там 
був поліцай знайомий з Зінькова, мама моя Зінківська: «Хай прийде, це вже про-
йшло» . Тато тримав радіоприйомник. Коли було таке, щоб здати його, то тато не 
здав, а заховав. В нас було дві грушки і антена проведена і приходили з підпільної 
комсомольської групи хлопці і слухали. А тато тоді мене або маму, якщо ще ви-
дно, то я стояв там на фіртці, як хтось надійшов то щоб попередити, а як темніше 
– то мама. Одного дня приходять німці. Тато побачив – і за цей прийомник, а він в 
нас в тумбочці був, і не було вже куди, він на п’єц, а баба на п’єці сиділа. Баба моя 
курила і була так як згорблена, стара і худа. Колись широкі спідниці носили і вона 
сіла на него і цею спідницею обкрила його. Вони прийшли всьо перенишпорили, 
досить того, що штиками стіни кололи. А бабу не підняли, бо думали, що вона 
чахоточна, щоб не заразитись.

– А вона кашляла?
– Курила, тай кашляла. Таж рідко коли яка жінка курила, а баба курила. Рано 

лишилася без чоловіка видно, Бог його знає, досить того, що вони її не зачіпили. 
То вони шо, заставили тата зняти сорочку зігнутися на скриню і дали пльотку їз-
довому, Ц. був такий , щоб двадцять п’ять цих пльоток дав татові. Той б’є, а німець 
считає. А я кричав, плакав зі сестрою кінець-кінців я німця за ногу, він видирає 
пльотку як вчесав мені цеї пльотки і вже перестав бити. То тато шось двадцять 
штири получив, двадцять п’ятий не получив – я взяв на себе її. Досить того, що 
вони не найшли. Тато потому забрав, хлопці розказували, на спиртзаводі, де він 
робив. То там слухали. Я помню, як Левітан говорив то дуже голосно було, то 
вони тако як включать трохи голосніше, то аж стіни вроді трасуця. І значить лис-
тівки писали з цего. 
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Я ще таке помню, як відступали німці, то в нас тоді після цего випадку що єв-
рея тоді забили, взяли тільки велику кімнату, а з тої кімнати поліцаї водили туди 
бабів. І там, як то казати дом терпимості. Нам запретили, но там стікло було зелене 
і вищерблене, то я тако заглядав, що вони там роблять, ну хлопчик інтересно було. 
Мама мені як вписала, то я більше вже не заглядав. А мене були забрали, я ще спи-
тався хлопців, ну шо би зі мною зробили, забрали і віднесли до сусідки і сказали, 
щоб він там був, бо на другий день заберемо в комендатуру, а що зі мною робити 
мали, я ж дитина – поняття не маю. Мама викрала мене і в Божиківці забрала, в 
Деражнянський район. Сестри не зачіпали, но мене чогось.

– А мама працювала в колгоспі?
– Працювала.
– Сільськогосподарські роботи робила?
– При німцях?
– Так.
– Я не знаю, в нас забрали корову тоді, свиню забрали і дуже в нас був такий 

вазон здоровий, фікус, кажуть листки такі здорові, то його в комендатуру німець 
забрав.

– А де комендатура була?
– А тут, де лікарня.
– Тут, де зараз лікарня?
– Да, тут була комендатура.
– А ГЕТТО де було?
– А ГЕТТО десь тут, де окописько було, точно я не знаю.
– А розстрілювали теж на окопиську?
– Не розстрілювали там.
– Там, це де?
– А сюди, як на Дашківці їхати, там є роздоріжжя на Нетечинці, на Дашківці і 

на Осламів. Там хрест був закопаний зі спасітєльом, чучуть нижче зараз там кладбі-
ще чуть вище, і там був яр. Там вони викопали яму і розстрілювали. То ходили люди 
зглядуватись, то німець цей з автомата прочесав чи пулємьота по них, то ше одного 
ранив, а ті порозбігалися хто куди.

– А Віктор Дмитрович знає, де кладовище?
– І я знаю, і він знає. Чого ж не знає.
– Де розстрілювали? Це не далеко звідси?
– Цей шо в нас переховувався видно тоже тоді втік.
– А за що вас хотіли в чотири роки забрати в комендатуру?
– Я поняття не маю. Я питаюсь, а він каже мене туди хотіли відправити в ГЕТ-

ТО, шо ж я.
– В чотири роки?
– Ні вже тоді п’ять було, вже більше було.
– Все одно дитина.
– Під партизана не підходите, під підпільника – також ні.
– Я не знаю, може того, що cім’я така чи що, шо переховували єврея. А тата вже 

не зачіпали того, що баба казала, що він нічого не винен: «Син нічо не винен, це я 
прийняла». На себе всю вину взяла. То бабу хотів відлупити.
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Що ше мені запомнилось? Коли відступали, то мадяри в нас були, власівці, 
німці – всьой зброд зібрався, бо в нас проєзжа вулиця, вся техніка, а весною без-
доріжжя страшне, а тут вже камінна дорога. То принесли мадяри мішок муки і 
кажуть до баби: «Бери печи хліб, як по нашому плєцки, ну пампушки». То вже 
мені було шість років. Пампушки то малі, а то на всю пательню, на всю сковороду. 
Баба поставила пекти і виймає, а я сидів тако на запічку, знаєте як колись була 
стара тут лежанка, там п’єц і в п’єцу печутся. Вона витягнула, а німець за цей хліб 
чи малай чи як він пляцок, а була кописка така шо мамалигу мішати і я за цю ко-
писку тай по руці його, бо я хотів, бо голоден був. Він мене хватає за руку до землі 
і за карабін, а баба наробила вереску дуже, звідти вибігає німець такий в фурашці, 
видно офіцер, Бог його знає, побачив цього німця хватає в мордяку його, до баби 
забери мене за шкуру і на п’єц. То він мене спас, бо був би німець забив. Я був до-
бре вдарив по пальцях, ну що ж я петрав. Я хотів, а він собі руку протянув забрати, 
то це я запомнив. А власівці ції зірвали фіранки і викинули гунучі мокрі, а цими 
фіранками ноги обмотали. Мама шось сказала, він до мами підійшов, вхватив її, 
тако підняв. Здорові хлопці такі були, казали що по рускі говорили. Бог їх знає, 
які вони. Вже коли чути було стрілянину, то баба позатикала всі вікна подушка-
ми шоби пуля не пробивала чи що, Бог його знає. То підвечір каже вже колгосп 
горить, а темно то видно дуже, ферма горить, вже вони палили, німці відступали з 
Дашковець. А дньом вони всі їхали на конях. Коні такі, шо до сьоднішнього дня не 
бачив таких, такі грубі здорові ці ваговози чи що. Ну чось мені це заповнилось, чи 
може на ті не звернув уваги, бо вони такі нормальні коні. Но всі через всю дорогу, 
а потому пішла техніка і сиділа ворона в нас тако через дорогу на вербі і німець 
на коні прицілився в нюю. А я тако витріщив очі, а баба прибігла вхватила мене 
і до хати. І в цей час щось як вдарило, ні подушок нічогісінько, стікло всьо.. про-
стинь вся в крові. І ніде я не знаю, з чого вона і такі ніхто, не знає но вся в крові, 
чи це…, Бог його знає з чого вона, чи це самольот десь шось кинув, чи шо я знаю, 
чи гранату хтось кинув. Ввечері баба каже, що  вже будуть вступати наші. То мама 
ранком мене і сестру взяла і через городи на другі вулиці де менше людей і менше 
техніки, а пулі так тю-тю. Баба взяла мене на тій вулиці через вулицю в погреб. В 
погребі там самі жінки були і яблука квашені були, а я захотів на двір ну вже та-
кий хлопак, що вже встидався. Я в шию туда тільки відкрив двері циг пуля попри 
саме вухо і вони мене за ноги стягнули туда мама пляцком, пляцком і двері скоро 
закрили, а ранком вже наші появилися. Вже там зутрічали, а де ті німці поділися, 
Бог його знає. То це те, що я запомнив.
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Попович 
Петро Федорович, 
1928 року народження, 
смт. Віньківці.

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
27.11.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про період окупації, про приму-
сову працю. Скільки Вам було років і в якому населеному пункті Ви проживали 
в той час?

– Я тоді проживав в селі Ломачинцях Віньковецького району. Мені було 
вже тринадцять років коли німці прийшли. Це було в липні сорок першого року. 
Вони прийшли і зразу там зайнялися своїми ділами. Зайшли в сільську раду 
і в сільській раді забрали всі документи. Заставили цих працівників, що там 
робили, винести все на вулицю, і на вулиці всі документи спалили. Ну після 
того хазяйства такого не було, люди – хто чим міг займався так аби вижити. 
Ходили там, ше були молотарки залишилися старі, то люди ходили молотили 
ячмінь, пшеницю. На трудодні нічого не давали при німцях, абсолютно. Періо-
дично ловили в Німеччину, мого батька ловили три рази і він був за загорожою 
в Дунаївцях і три рази втік, ні разу не попав в Німечинну. А був старостою села 
К.П. Він перед тим був в плєну в Німеччині і знає німецьку мову, його обрали 
старостою села.

– А люди обирали чи німці призначали?
– Німці назначали, бо він знав мову. І він як людина був нічо. Він мені каже 

йди до того, до того і скажи, що завтра будуть ловити до Німеччини, щоб вони хо-
вались.

– Помагав людям трохи?
– Помагав. І мій батько тоже ховався, в шкафу сидів. В шкафу сидів, пока про-

йдуть ці сутки і перестануть ловити і відправляти. А так ніякої оплати не було. Хто 
що міг, то колоски збирали, то коло молотарки десь хтось щось вкраде, а ніякої 
оплати не було, люди чотири роки дуже мучились страшно. 

– А колгосп працював?
– То він не називався колгосп.
– Загальний двір?
– Я забув, як він називався. Там ніхто нічого не заробляв, так тіки заставляли 

робити і все. Люди як хто міг за свої кошти, в основному з городу, з саду жили.
– А хто відмовлявся ходити на роботу?
– Тоді трудно було. Шульцманери тоді були в селах, то ці шульцманери били. Я 

помню, як євреї приходили в село, і вони звідкись взнавали, і цих євреїв дуже били. 
А євреї ходили просити, щоб сховалися. А мій батько якраз при німцях почав строї-
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ти жилий будинок, нову хату. І носив ці всі патики, будівельний матеріал на плечах 
аж з-під Пилипківці Новоушицького району. Ще не достроїв, як німці прийшли у 
ту хату. І євреї просилися з Зінькова в ту хату, я вже не пам’ятаю фамілії, чоловік з 
жінкою, такі порядочні люди, попросились, шоб там в нас в тій хаті ночувати. А там 
ні вікон, ні дверей – не було нічого. Вони собі там жили. І німці прийшли, начали 
шукати і вони тоді в стирту в село, туди аж під Пилипківці, стирта була велика і 
вони там в тій стирті жили. І от цього єврея забрали німці, хтось сказав, що він там 
в стирті.

– Видали?
– Видали. Забрали німці і поселили тут, де сільська рада, а вона управа тоді 

називалась. І в цій управі в кімнаті отдельно поселили і дали охраніка, щоб охра-
нік діжурив коло нього, а вони на другий день мали відправити, десь я знаю в 
Хмельницький чи куда вони його мали відправити. І поставили цього діжурно-
го, і цей діжурний сидів-сидів, а той єврей бідний плакав. Заплакав і через якесь 
время не стало його чути. І шо ви думаєте, що зробив. Прийшов один Андрухів 
по батькові вже забув як звати. Цей Андрухів там ції, як вони називаються, гра-
ти були. Він якось помаленьку ключом ті грати розкрутив і того єврея забрав. 
Той єврей роздівся до гола, бо не влазив в це отвєрствиє. Він його забрав, і той 
єврей сохранився і вже після війни туто хату купив, туто недалеко, коло бані, 
він тут жив. Років вже десять – дванадцять як він помер. Помню добре того 
єврея. То ці шульцманери ходили так били тих євреїв в селі, шо страшно. І так 
іздівалися над людьми, але шо зробите. І старосту К. П. після війни, коли наші 
прийшли, засудили на п’ятнадцять років. Так він і в тюрмі помер. Я знаю може 
не стільки там виноват, я пацан ше був не знаю точно, що він там творив, але 
щось видно було, коли засудили. Ну тай таке. При німцях то ж страшне що було. 
Люди бідні були.

– А в Німеччину брали на роботи?
– А в Німеччину ловили, я вже розказував, і предупреждали. Цей староста на-

віть мені казав: «Піди до того дядька, до того скажи хай ховаються, бо завтра будуть 
ловити в Німеччину». Тай я пішов сказав.

Шо я ше міг сказати. В мене був брат, сестра. Мені було дванадцять років, а 
брат на два роки старший, а сестра – ше на два роки. Вона з двадцять четвертого 
брат з двадцять шостого, а я з двадцять восьмого. А батько їздовий, він був такий 
малограмотний. А в другій половині хати старої складали снопи ячмінні і батько 
там того коня тримав. В тій хаті, як німці прийшли, він хотів сховати, шоб вони 
його не забрали. А вони все одно, того коня забрали і батька забрали, і брата за-
брали це вже коли відступали. Забрали, щоб вони керували підводою, кіньми, бо 
тікали люди. То вони їх забрали і коня з ними разом тоже забрали аж до Струга 
Новоушицького району є таке село, то вони до Струги доїхали, а там вже стали, 
щоб коні ці віддихнули. І батько та брат втекли. І батько раньше прийшов до хати, 
а брат десь через дві години. Мама каже «А ти сина де подів, а чого ти його не 
взяв з собою?» Батько: «Він тоже втік, скоро буде». І правда, через дві години 
явився. От таке було нещастя. Навіть в нас в хаті ночували німці, як відступали, 
то ночували. Хотіли брата забрати, но угаварювали вроді по-хорошому. І навіть 
один німець каже: «Коза  по німецьки ціге називаться». Сказав до нього якось 
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там, я знаю, що той поняв і дав йому козочку маленьку. А потому вже брат, коли 
вони вже від’їхали, брат тікав а вони стріляли по ньому вже другий, не цей офіцер, 
що в нас ночував, а другий стріляв і чуть його не забив. От таке життя було при 
німцях. Цих чотири роки це страшне що було, але люди мусили витримувати, 
якось мучилися і виживали.

  

Садлій 
Станіслав Карлович, 
смт. Віньківці

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
27.11.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про період окупації, примусову 
працю? Де Ви проживали, скільки Вам років було на той час?

– На початку війни я жив в бабки дома, на Березені, і пам’ятаю, як німці в сорок 
першому році ходили вулицею і їздила підвода з якимись дядьками нашими, які за-
бирали кури, поросята відстрілювали, в бабки підсвинка, льошку забили, і займалися 
грабіжом. Ми з братом дивилися, але нас заштуркали, на п’єц і ми на печі сиділи, то 
там я всього не знаю. Але знаю, шо були в бабки кури. Вони з автомата вибивали, то 
бабка ше плакала і кляла. Потім я знаю, може пройшло дві неділі, друге мародерство 
було: була льошка в бабки біленька і вони прийшли, випустили на подвір’я і застро-
чили її, і ці ж дядьки, наші мужики, забрали і викинули на підводу. Ще пам’ятаю, як 
ходили вони по одному, а часом і по кілька, і кричали: «Яйка, млека» . Курки нема, ко-
рови нема, а він кричить: «Яйка, млека». Прийшов стукає в двері. От таке я пам’ятаю 
в сорок першому році. Пам’ятаю в сорок першому році, як возьдо, на Майданському 
горбі, звідси, з Віньковець, строчили євреїв, то вони всі тікали ріденько так тікали а 
ми бачили, казали, що жидів б’ют. А ті євреї тікали. Вони їх там сікли, на тих горбах 
на Майданських полях Віньковецького майдану, оце я пам’ятаю бачив. Я пам’ятаю 
забирали дівчат чи їм прати, чи варити не знаю, но це все діло було в лікарні. Стара 
лікарня в нас є, бо нову побудували. В стару лікарню забирали, а я помню тих дівчат, 
одна трошки старша мене, а друга – ще старша, то їх забрали німці до себе, але чого, 
я тоді не розбирався чого.

– Там була комісаріатуправа?
– Там жив, ой я забувся як він називався, цей німець він керував звідси, Стасіка 

треба спитати, він може пам’ятає, от таке я пам’ятаю. Пам’ятаю в сорок першому 
році от тут, де наша роділка зара. там було відділено для німців. Позакопувані всі 
німці і дуже багато було жовтих квіток, а ми, хлопчики, лазили. Це був панський 
парк, де больніца. Ми збирали патрони, кришили сірника, чваком розтирали і до 
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слупа пах, ше мама била не раз. А третього березня сорок другого року, вірніше 
з першого по третє березня була облава і ловили всіх трудоспособних і закидали 
в наше АТК автопарк і зачиняли. Якраз третього березня моя мама, вона втікла 
звідси, бо була головою сільської ради, поверталася через цейво ліс Зінківський. 
Ці шульсманери десь там засіли, в баранячу. Його так називають «баранячок» там 
пан барани пас, засіли і мама пустили пса, мама налякалася. Потом розказувала 
мені, що вони вибігли втрьох догнали бабу цю, дали два приклади в крижі, і тоже 
туда. А потім котрийсь з них догадався, що в неї є малий, якшо верниться старий з 
войни, а малий підросте, то нам буде кисло. Прийшли... Я в чорненьких штанятах 
і на мені сорочинка з печі, то як прийшли вони, постукали, то я не знаю, як там 
стукали, а то що прикладом двері зломали, там дверцята зара хоть пресовані две-
рі, а тоді дощенята були. Розбили двері і зайшли з фанаром. Фанар цей, як летуча 
миш, і питають бабки, котрой Марищин, дивляться на піч, котрой Марищин? «А 
вам нащо?» «Ми Мариську піймали, а це маму піймали – ще його заберем». Бабка 
в крик, а мене взяли під паху і понесли. Бабка бігла десь до половини дороги, ше 
бабці «заїхав в храпи» тим прикладом і на тому кончилося. Мене привезли туда і 
викликали її. Мама заридала і взяла мене до себе. І четвертого березня ще не було 
чотирьох годин ранку, саме розвиднялося, як забрали по шість на підводи, три звід-
си три звідти поліцаї затаскали нас в Дунаївці всіх. Там розгрузили, нас зустріли 
німці, ці жовтобрюшки, тобто вони в формі. Нас першими туди в той вагон цих всіх 
Віньковецьких перших туда, а потом ще набили повнісінько і закрили. І не знаю, чи 
дротом закрутили, чи на замок взяли, но вікна були відкриті там, і там но засновані 
колючим дротом, бо я через ці дроти дивився на Ельбу.

– Вам скільки тоді було?
– Восьмий рік.
– І Вас, дитину, туди везли?
– Туда таких брали, бо треба німцям кров. До чотирнадцяти років брали кров 

і омертвляли і всьо тож два мільйони. То нас таскали щось троє суток, куда ніхто 
не знав. Тако дньом стоїмо, а вночі їдем. Затаскали нас і відчинили вагон дали від-
ро кіп’ятку і дали три буханки хліба, наших радянських квадратних дали то. Хто 
смел – тот два сьєл, за троє суток, а хто не смел – той одного не доглянув. В вагоні 
три етажі нарів і ми з мамою на нарах. Через яку годину відчиняють, забрали відро, 
кому там те відро віддали закрили і всьо. Нас таскали аж в Польщу. То я вже взнав 
після войни, що в Польщі нас відкрили. Це там відкрили і знов нам дали їсти, то 
я вже не пам’ятаю, що там в тому відрі було, бо ми не їли. Дали нам тої їжі в відрі, 
як свиням. І так таскали нас аж до Австрії. Там нас розгрузили і ми етапом, десь 
кілометрів зо два, затаскали нас в той табір (там кам’яний будинок і барак був), то 
ми там були півроку. Побули ми там півроку, почалася якась чума і гинули люди. 
Нас забрали в Бухенвальц. Нас погрузили в вагони і завезли в Бухенвальц. А в 
Бухенвальці «жізнь-маліна»: там дають раз на добу їсти, а там не давали ні разу. То 
ми в Бухенвальці просиділи рік. Давали нам там двісті грам кип’ятку і пахльопки 
з брукви, моркви і бляуколь (по-німецьки капуста така синя) і сто сімдесят грам 
хліба. Там нас відмучили, ходили там носили камінці після бомбьожки і рівняли 
ями, бо ж треба комусь проїхати, нас заставляли. Після того приїхав Каймер, а він 
з Боварії сам, бургомістер приїхав, і набирає людей, взяв сто полонених, а з ними і 
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гражданських хлопців, яким по двадцять-вісімнадцять років, і взяв дві сім’ї – мене з 
мамою (а мама ще мала з Зінькова Володьку – полковника, він вже вмер). Нас, три 
хлопчики, один такий, другий такий, третій такий, і Яків Матвєївіч Хоптяний при-
мкнув до мами і каже: «Скажи, що я твій чоловік, бо мене як запхають туда, то там 
мене щурі з’їдять». Мама сказала, що це її чоловік, а вона його знала, бо це батьків 
друг, і нас забрав в сім’ю, і руську сім’ю: дядю Мішу, Таня і Толя. І руську сім’ю туди 
забрав, то ми там робили на полі: в’язали овес, бо гологрейка косила; косили овес, 
ячмінь, пшеницю, копали брукву, копали буряк, копали картоплю. І ловили рибу, 
там стави були, вони називаються тайхвіртшац – ставове господарство. Нас там 
бомбили.

– Нас цікавить територія України. Що тут робилось? Чи можете Ви ще щось 
пригадати?

– Тут я не був. Забрали і все. Тут я не знаю, що дальше робили, кого тут вішали 
і стріляли.

– А заводи працювали?
– Спиртзавод працював, а більше я не знаю, бо моя мама працювала на спиртза-

воді, то казали, що спиртзавод працював при німецькій власті. А так холера їх знає. 
О, мої сусіди…

– Вони були шуцманами?
– Шуцманами. Х., Г., я не знаю отчества, Ц. І. К., Б. С., отчества не знаю, і З., то 

це ж вони маму піймали і зломали руки.
– А була дільниця в Віньківцях?
– Як, як?
– Був поліцейський пункт тут?
– А керував ними С. з Майдану. Його тут судили. Я після армії кінчав вечірню, 

десятий клас, то я бачив його. Я казав: «Чого його не вбили?» То він був начальни-
ком поліції.

– А тюрма де була ?
– А тюрма я не знаю, де була. Бо мене забрали в АТК. Якшо входити в АТК, 

то наліво, в будинку, там нас пакували, там стояли машини. А тюрма я не знаю, 
де була. Якшо так пригадувати, то мені здається, що тут, де плодозавод. Десь тут 
був той карцер і туда зганяли людей, а я там не був і не бачив. І врешті і не міг 
бачити, бо я ще пацан був. Шо ше можу сказати? Після того, як скінчилася ві-
йна мені бабка розказувала, то в мене загинуло п’ять душ: тато, маминих чотири 
брати: Стьопа загинув разом з Ватутіним, Ямко – під Москвою, Каролько на 
Далекому Сході (я ше був на цвинтарі, бо я там служив, на Далекому Сході) і 
Михасько не під Москвою, а десь тут тоже. То це мені бабка сказала, і більше я 
так нічого не знаю. 
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Флік 
Микола Федорович, 
1931 року народження, 
смт. Віньківці

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
27.11.2012 р.

– Я живу в селищі Віньківці, а народився в селі Сіркасівка, сільська рада По-
котинці Віньковецький район.

– Розкажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про період окупації. Як почалася 
війна?

– Мені йшов десятий рік. В серпні місяці мало бути мені десять років. Я пас 
корову в кам’яному кар’єрі, бачу їдуть німці – фашисти, на мотоциклах. Шось 
сім чи вісім мотоциклів було, я не посчитав, а так примєрно. В касках, через 
груди автомати. На мотоциклах – пулємьоти, на колясках пулємьот. Я поди-
вився, корову на перед себе і додому. Приганяю корову, вони вже шастають по 
подвір’ю, по хазяйству, по хаті – фашисти. Глядяться, що би взяти, може якісь 
красноамійці в нас зберігаються заховані. Далі вивели мою сім’ю, нас було се-
меро дітей. Вивели маму, батька, дітей. Шеренгу вистроїли і хотіли розстріляти, 
но старший чи офіцер, чи хто, підійшов і відмінив. Якийсь німець хотів роз-
стріляти всю сім’ю.

– А чочу хотіли розстріляти?
– Того що в погребі ховалися. В погребі ховалися і прийшов один німець, авто-

мат наставив і каже: «Ком, ком». І батько каже: «Виходьмо». Вистроїли нас всіх і 
хотіли розстріляти, но старший офіцер, чи хто відмінив. Дальше надлітає самольот 
чи наш, радянський, чи німецький. Став строчити з пулємьота по липухах, то всі 
липухи були в дирах. Дальше взяли в плєн наших тридцять два солдати-красноар-
мєйці. Коло моста вистроїли і стали знімати пілотки, вінтовки положили наперед 
себе і стали дивитись до пантротажів, а пантротажі всі пусті.

– Не було патронів?
– Нашим красноармєйцям не було чим відстрілюватись. І познімали пілотки, 

ремінці, пантротажі, вінтовки і погнали в сторону Покутенець. 
Дальше я пас корову, заснув, а корова пішла в бураки, розсадники пастися. А 

німець приїхав з Зінькова. Побачив мене, погладив по головці і каже: «Не хорошо 
ти делаєш, шкоду ти делаєш». Вже міг говорити по нашому і хотів взяти мене за 
руку і бити, але я втік. Послали Д. М., який був старостою колгоспу при німецькій 
власті.

– Єврей?
– Ні, я не знаю, хто він по національності. Навєрно, не єврей; або естонець, або 

литовець.
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Мене спіймали, приводять, ложать на скамейку А я був в полотняній рубашці 
без штанів. Підняли рубашку, мені п’ятнадцять пльоток дали по голому тілі. То в 
мене спинка була синя, вся в рубцях. Рубці були почті як батоги. Тьотка Надька 
прийшла, батькова сестра, взяла за животік, принесла і три неділі мастила мені сме-
таною спинку, шоб зажило. В мене зажили ці рани, ці рубці. Восени віють гречку, 
батько каже: «Синок візьми торбу, тьотка Надька дасть гречки торбу». А нас велика 
сім’я – дев’ять душ. Тьотка дала мені торбу гречки, я несу. Цей німець над’їхав з 
Зінькова, їхав до пошура. Пошур – такий пік де сіяли гречку і так дальше. «Ком, 
ком» – каже до мене, а я кажу: «Чорта два я вже піду, я вже в твоїх руках побував». 
Корову в верби, в лози, з лози в ліс. Приганяю, батькові кажу, що таке і таке діло. 
Батько каже: «Синок, біда – корову заберуть, ще нас постріляють. Ти лягай в кро-
вать і чекай, а ти, Марійко, – каже до мами, – зіллєш водою, шоб ти, синок, дихав 
тяжко». Приїжджає цей німець, цей Д.

– Знов знайшли?
– М. найшов, а це підказали, чий це хлопчик, чия це корова, староста колгоспу і 

виконавець. Приходить німець, а мама но перед цим виляла води на мене з пів від-
ра, я писок роззявив і дихаю тяжко. Німець як побачив і хода, подумав, що це тіф. 
Німці дуже боялися тіфу. А ну виганяй корову, а батько поміняв корову червоно-
рябу на чорнорябу. Виганяй корову, вигнав-це не така масть, як він бачив як я гнав 
з гречки. То він цього Д. М. і С. плєткой. Староста колгоспу помстився і забрав мого 
брата й сестру в Германію.

– Потім, пізніше?
– Помстився пізніше. Дальше, коли наша красна армія йшла на захід, то 

за нашим городом окопалися німці – окоп. Красноармійці, наші развєдчики, 
прийшли до нашої хати, кажуть: «Де тут фашисти розположено». А мій брат, 
Льонька, і я , він з двадцять восьмого року, а я з тридцять першого, мені ше 
десятий рік мав бути в серпні місяці, а йому з двадцять восьмого року через три 
роки він старший від мене. Подивились, що звездочки – це наші солдати і йдем. 
А ці красноразвєдчики повзком і нас притиснули до землі, кажуть: «Повзком, а 
то можуть нас постріляти». Ми проповзли може метрів десять-п’ятнадцять і по-
казуємо, що за нашим городом німці окопалися. Вони крикнули: «Здавайтеся». 
Виходить один німець – здоровий, крепкий, а другий – з перев’язаною ногою. 
Підняли руки і здалися. То я собі думаю, які ми були дурненькі, тож би автомат-
ну очирідь пустив – і нас немає, а от діти не понімали, що таке може случитись. 
То ці красноразвєдчики мені дали банку консерви, а братові дали часи за те, 
що вони взяли без потєрі, без бою в плєн цих два німці. А тоді той німець, шо 
здоровий (раненого не зачіпали, лишили в нас в хаті) їм показав, де ще остальні 
окопалися фашисти в окопах. От така історія. Але в сорок сьомому році мене 
взяли в Донбас, я відстроїв Донбас. На стройці там десь три, чотириповрехові  
дома були, я носив на носілках кірпіч і востанавлював Донецьк, тоді город Ста-
лін був.

– А в період окупації вивозили людей в Німеччину?
– Да, мого брата і сестру забрали і багато людей.
– Примусово?
– Примусово.
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– Прийшов староста і шульцманер?
– Прийшов староста і шульцманер і забрали, і цей німець-комендант села Зінь-

кова. І забрали дуже багато в Германію людей. А я в шахті працював вісім років, 
мене було присипало. Робив машиністом електровоза, дуже боявся, щоб мене кри-
си не загризли, я сутки був присипаний. Мене відкопував Січов Іван Мойсейович 
– начальник участка. Каже: «Чи можна будєт кости пособирать или нет?» Я гово-
рю: «Іван Мойсейович, я живий но дуже змерз». То мене як відкопали, взяв мене 
на руки, обняв, а я худенький був щупленький, як став цілувати, плакати. Дуже 
боявся, щоб його не судили, тоді дуже строго було за нарушеніє правил техніки 
безопасності.

– А скажіть, коли були німці, ваші батьки працювали в колгоспі?
– Да, працювали. Вони мусіли, заставляли.
– Норма в кожного була?
– Норми не було. Батько ходив на роботу, старший брат ходив, сестра. Застав-

ляли. А мама не ходила, бо вона епілепсією боліла, то не брали. Ще чотири роки і 
вісім місяців прослужив в армії я. Багато пережив. Тринадцять операцій переніс, 
мікроінсульти три переніс, інсульт переніс. Вже восемдесят другий рік, слава Богу, 
прожив.

  

Хорватюк 
Микола Миколайович, 
смт. Віньківці

Записали Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
27.11.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про період окупації, про приму-
сову працю.

– Якраз тоді в нас був випуск десятого класу.
Де ви тоді проживали, яке селище?
– Я проживав в Подолянкі, а вчився в Віньковецькій середній школі. Ця По-

долянка з одної сільської ради була. Я там чотири класи кінчав, а вже з п’ятого 
по десятий клас навчався в Віньковецькій середній школі. В нас було три десятих 
класи. Якраз на день випуску, двадцять першого червня сорок першого року, ми 
зібралися на торжество, щоб святкувати наші чотири класи, тут оголошують, що 
почалася війна. Ми всі розстроєні не знаєм, що нам робити вже і той випуск нас не 
цікавить. А ми ж всі були, як то кажуть, всі комісії проходили до призову в армію. І 
тут якраз оголошують і що нам робити? Нас зібралося п’ять хлопців і йдемо зразу 
в воєнкомат. Приходимо в воєнкомат. Вони кажуть: «Ми вас знаємо і не забудемо, 



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

166

але нам ще немає ніяких вказівок, шо робити. Ще трохи почекайте, йдіть додому, 
вас визвуть». Пішли ми додому. Але ж час не стоїть. Тут готовляться до евакуації 
підводи, машин дуже мало було. Готовлять підводи, торби, сумки. Зібрали нас ту 
бригаду МТС, десь чоловік з п’ятдесят, а може більше. Зібрали зі всьої сільської 
ради і ми підводами добираємось до Вінниці. Почті два дні добиралися до Вінниці 
пішки, на підводі лежали сумки. Недоїжджаючи до Вінниці десь два кілометрів, а 
може три кілометра ми мали сісти на поїзд і їхати дальше. Той, що нас супроводжу-
вав, каже: «Ми віддихнемо на полі, в цих копичках є де притулитися, приютитися. 
Відпочинемо і рано вже підем на Вінницю». Ми полягали в ту копичку, нас трох 
лягло в ту копичку. Один токар МТС, другий слюсар, він занімався акумулятора-
ми. Ми полягали, не встигли вздрімнути, бомблять Вінницю, до того вже бомблять. 
Ми позривались, шо робити. Тут всі в паніці, не знають, що робити. Але так куняли 
до ранку. Коли рано мене вже будять, я заснув, розбужують ці самі хлопці: «Давай 
піднімайся, гайда, туди на Вінницю, з ким підеш немає нікого, порозбігалися всі». 
Ні підводи, ні коней нема. А ми тілько втрьох, я кажу: «Підем на Вінницю». Беру 
свою торбу, а цей слюсар каже: «Куди ти йдеш? Давай сюди торбу, хоч – йди, а 
торби тобі не дам». Думав, що я вернуся, а я йду, а вони все поглядають. Вони на-
правились в обратну сторону, а я йду на Вінницю. Відійшов десь з кілометр, може 
менше, дивлюся вони не вертаються і махають до мене. Я подумав, з чим же я поїду, 
немає ні копійки ні грошей і їсти немає що. Вертаюся... То ми ще з Вінниці добира-
лися до району ще три дні. Бо вся дорога весь час зайнята, а ми тильними дорогами, 
стежками. Добралися до Віньковець, а тут вже німці. Шо робити дальше? І так з тої 
пори почалася паніка.

– Окупація.
– Окупація. Я тихенько прийшов додому. Батько тоже в мене дома, батько-

відчим каже: «Добре, що ти вернувся, що ми вдвох. Бачиш німці вже догнали. Ти 
був би там поліг, а так хоть дома будеш». Вже й так до ранку, а там вже почалося, 
я почав знайомитися з обстановкою мене цікавило радіо дуже. І хотілося послу-
хати, шо робиться в світі. Нема прийомника, нема нічого. Я спочатку змайстрував 
детекторний прийомник, що намотується кристаликом, наушники і там, щось 
чуєш чогось не чуєш, то мішає. Знаєте, детектор без пітаніє. А потім збирати мате-
ріал, щоб зробити прийомника. І звернувся до З. К., який шофером робив в МТС, 
кажу: «Може ти знаєш, дещо поможеш, щоб то радіо зробити». Він каже: «Я тебе 
познайомлю з одним, він на почті робить», Дяковський Антон, жив по цій вулиці 
центральній. Прийшов до нього він каже: «Да я попробую». На почті робив Д., з 
яким мене познайомив Антон. Він каже: «Ми то тобі поможемо, але треба щось 
робити». Шо будем робити з німцями? В нас організовується підпілля, підпільна 
партизанська група, і от якшо хочеш то ми всьо тобі знайдемо». Чо ж я не хочу, 
якби я не хотів чого б я шукав. І так з тих пір я зв’язався з цею групою. Вони вже 
і радіо помогли зробити, і я записував інформбюро завжди сводку, розпостраняли 
їх, листівки робили. Ціла процедура була, знаєте підпілля, то завдання таке полу-
чили, то треба там когось прибрати.

– А колгосп працював?
– Яке там! Ходили казали за даром, в тому колгоспі майже нікого не було. Об-

робіток само не було, чим робити. Коні всі порозкрадали, порозбирали, того колгос-
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пу нема. Потім шось таке було шо робили вроді якусь групу таку, но я вже не вникав 
в цю справу.

– А батьки Ваші працювали?
– Батько робив їздовим в колгоспі, мама тоже робила в колгоспі звичайною 

робітницею.
– Німці розстрілювали когось з мирного населення?
– Розстрілювали. Вони насамперед євреїв всіх ростріляли. Зібрали всіх, вигна-

ли туди і там їх розстріляли. А потім всіх тоже не жаліли. Мене були арештували, 
бо я на МТС колись зв’язався з агрономом К. і другим агрономом К. Я з ними по-
знайомився, коли хотів зробити радіо. Бо десь треба було його поставити. То по-
ставили те радіо в К. Інформацію треба було записати. І от одного разу я вийшов, то 
радіо там було спортилось, там не мав коли шо робити, думаю заберу додому і буду 
ремонтувати. Забрав я той прийомник додому, лишив, але сам ще в МТС ніби піду, 
ще пізніше на другий день чи на третій, піду туди і розпитаю, що там і як з тими 
хлопцями, бо вони були в групіровкі. В них ще була така підпільна групіровка. Я ще 
тільки в МТС приходжу, двоє вершників на конях до мене: «Як фамілія? А я кажу: 
«Горбатюк». Сказали йти з ними.

– Поліцаї?
– А це поліцаї. А я ж не знаю, що. Куди, чого? «Йдем з нами» – сказав. І ведуть 

прямо до цього К., до квартири. З одної сторони жив К., а з другої жив директор 
МТС, К. То К. встиг евакуюватися, виїхав в евакуацію, а лишилася тільки работніца 
там. Я до К. – К. нема тільки жінка. Вона каже: «Що таке, чого вони? Я кажу: «Не-
знаю шо таке. Вони там провірають, хтось дав інформацію, що в К. була тая. Всьо 
кругом провірили, немає». А я думаю нема, то нема.

– А в Вас то є.
– А в мене то є. Як вони мене вже взяли, то, напевне, ще підуть до мене, я собі 

так думаю. То якраз я так в коридорі і переживаю. А ця работніца К. до мене. Я 
кажу, що шукають радіо. Вона називається Ганя. Я кажу: «Ганя, дай знати додому, 
шо я арештований». Це ж на другий кінець села, аж на хуторі під лісом. Знаєш, 
йди до мої тітки, а тітка тут рядом, город до МТС примикає, скажеш їй шоб вона 
негайно дала знати шо я арештований». Я ж не знаю вони на конях. Вона при-
бігає до мої тітки, там сестра в неї молодша якраз була, як то кажуть Бог так дає. 
Молодша сестра Ганя називається. Я сказав, щоб вони все те поховали. Та Ганя 
бігом додому, навпружки, вона знає як куди йти. А вони ще там бушують в МТС. 
Бушували в К., тоді до В. зайшли. Ганя тим часом прибігає додому. Все те в мішок, 
тільки лишається батерея така анодна вона на вісімдесят вольт була тяжка. То 
вона цю батерею лишає, зібрала все і в ліс. А наша хата від лісу метрів двісті і в 
кущі і лишила той прийомник. Тим часом вони ведуть мене додому. Вони на ко-
нях а я все їх тягаю не йду, вони мене підганяють: «Давай скоріше». Я кажу: «Я не 
можу в мене ноги болять». А сам думаю, як би я відтягнув час. Правда, прийшов 
той час, ми доходимо додому, вони на конях верхом, бачу мама несе шось в мішку, 
я задубів – всьо думаю амба. Шо несеш бабо? Та каже, якийсь мусор зібрала тай 
несу. Який мусор? А це та батарея. Каже якийсь мусор тут лишився, та я його 
виношу. Ага, добре. В хату мене, все перевернули немає радіо. Мені трошки від-
ступився дух.
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– Добре шо хоть радіо немає, батарея – то таке.
– Де радіо? В мене його не було, я радіолюбитель було в мене воно тай валяло-

ся. Нє, не вірать, вони перевернули все. Не найшли. Забирають цю батарею в мішок 
і мені на плечі і поніс через поле далеко. Я ще пацан був. Я не вмів такий груз нести. 
А коли батарею в мішок клали, я стулив два проводки докупи, шоб замкнуло, а там 
думаю провірайте – не провірайте, пройде час поки я донесу. Прийшли туди, вона 
каже не працює. Шо не працює провірають, дійсно не працює. Мені дух вступив.

– Так Ви врятувалися?
– То ше не всьо. Вони мене таки садять. Кидають мене в кімнату, я там і не знав 

і не бачив шо.
– Це в Віньківцях? Там був участок такий?
– Тюрма. Там саме, де зараз тюрма. То було старе приміщення. Мене кидають 

в камеру.
– Там хтось був чи Ви самі були?
– Я ж не бачу і не знав, що таке. Коли мене садили в камеру, то цей мене поліцай 

ременем і пражкою як всмолив по голові, я впав, прибився, знепритомнів. Потім 
просипаюсь від води, я прочумився. Хлопці (а це оказується хлопці з цих, де була 
комсомольська організація підпільна), Г. і ше було шось трох хлопців, мене в ту ка-
меру думали, шо я їхній соучаснік. То мене ті хлопці відлили водою, ну може десь і в 
другому місті, бо це він мене всмалив по голові – я впав, скільки там пацанові треба. 
Короче мене відлили, я познайомився з ними, хто вони і шо вони, я з ними ніби 
не мав зв’язку. Я їх не знаю вони мене не знають, ми їден другого не видали. Я по-
сидів десь до місяця. Мене і на допити, і шмагають, і шо хоч. Я кажу, шо не мав і не 
знаю, в мене було це старе. Я радіолюбитель, я вчився в кружку, ніби так відтягував, 
відтягував кінець-кінців вони не відпускають. То мама моя впросила, дядько мій 
бувший, а його вибрали спочатку старостою. Він побачив, що тих старост там, то 
курей давай, то той давай, то заготівля, то м’яса, то такеє. Він побачив тай думає, а 
син його Павло саме перед цим поступив в військове училище. Пішов і кінчив його 
і такі війну пройшов. Мама впросила цього самого дядька, а він знав німецьку мову, 
бо був чотири роки в плєну після громадянської війни. Він прийшов, переговорив 
з цим німакою, бо мене поліція німецька допититувала. Почали мене тормосити, 
цей дядько пішов до цього, по німецьки шось переговорив, шо він там сказав, я не 
знаю, короче цей поліцай дає команду дати мені десять глабаїв і відпустити. Я на 
прощання получив цих десять глабаїв і так мене відпустили. І вже тоді був дуже 
обережний. Дальше працював до самого кінця війни збирав оружіє.

– То Ви так і в МТСі працювали?
– Ні, я не працював, я тільки десятий клас закінчив, школяр був. Я ще не вспів 

з роботою ніде встроїтись. От така в мене ситуація була. Ну, а ще по суті нашого 
підпілля були всякі завдання: збір оружжя і т.д. Це вже була друга програма.
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Деражнянський район

Віхтюк 
Катерина Савівна,
1923 року народження, 
с. Нижнє, Деражнянського району 

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
06.12.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, про те як почалася війна.
– Я розкажу вам. В сорок першому році в червні місяці, точно я не знаю дати, 

бо забулася, як до нас прийшли, то нам сказали, як ви хочете то переселяйтеся 
дальше. Тато мій покійний взяв коні в колгоспі, воза і ми, шо тоді було в торбинку 
лахів, тай поїхали в Зарок, нашого району. Поїхали в Зарок там ми були тиждень. 
Думали, що тут дуже война буде. Война пройшла в нас дуже благополучно, тихо, 
не вистрелив ніхто нічого, тихо пройшло. Ми повернулись назад сюди, тут вже 
німці в школі, вся їхня управа в школі. Точно я не знаю, через яке время нам при-
ганяють воєноплєних. А ми жили в хатах, тай дуже мені всьо було видно. Женуть 
цих воєноплєних а мені дуже жалко, бо мій брат мав в жовтні прийти з армії, а 
война почалася. Пригнали, правда тут були такі казарми, обгороджено, бо воєнна 
часть стояла і їх поселили там. Почали звозити вже харчі. Ще колгоспи були, зво-
зити сюди їм їсти, а води не було. Бочки такі були великі, що колись возили по-
ливали помідори, огірки, возили воду на свиноферму – на всьо одною конкою; а 
ці як були воєноплєні, то вони так старалися, шоб їх чотири чи шість душ замість 
коней, щодня набирають води, вони такі раді, що їдуть. В нас тоді гарно вродила 
бараболя. Ну а мама моя щодня палить в п’єцу бо ж їсти варить і так сьогодні вона 
накидала бараболі, напекла, а боїмося виносити. Але німці були і добрі. Вони є 
такі, шо не сварились, шо виносять. Батько ніколи не виносив, а мама туди аж на 
вугол, візьме в щось замотає і кинула на вугол. Вони йдуть і так вже дивляться, 
бо знають, що кинемо. Взяли вже такі раді, бо там попаде їм по бараболі чи по 
дві. На другий день мама варить вже баняк бараболі виносить вже баняк бараболі 
такої. На третій день може млинці спече чи хліб виносе тоже їм туди. То ми дуже 
їх підтримували і всі люди. А ми тім боліє, бо знаєм, шо там страдає їхній син, він 
не повернувся з фронту. З колгоспів почали їм возити бараболю і цукровий буряк, 
цим плєним.

– А хто їм варив?
– Не знаю, бачте це ж я яка була, хтось варив.
– Напевно свої.
Може їхні. І в них дизентерія напала і вони як стали помирати. Я всьо думала 

колись, що вони в больніцу возили, а вони їх не возили в больніцу, а як вже бачуть, 
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що він вже годний, то копали таку яму велику і їх живцем туди кидали. Правда, 
це я не чула, но люди которі, ближче то як вони виходять ночою, то стонут люди, 
то ж чути так жеш. І так і вони похоронили пушті там всіх, не знаю, чи хто там 
вийшов чи не вийшов.

– Чи колгосп діяв? Чи людей до роботи заставляли?
– Наякжеш, саме так було, що ходили ми. Ходили ми і жати пшеницю, чи що 

заставляли, бо на ту сторону ходили і сюди, шо казали, то те робили, но шоб там 
били нас німці чи там шо, то не було такого.

– А платили гроші за роботу чи нє?
– Хто там, чим?
– Давали якесь зерно чи нічого не давали?
– Не помню.
– Не пам’ятаєте?
– Не пам’ятаю, ну не знаю.
– А євреїв розстрілювали, місцеве населення розстрілювали?
В нас нікого, тільки одна дівчина ця. Вам казала, що не знаю, з якого вона 

точно року. Ця дівчина з Черешеньки прийшла сюди, коло школи прийшла. Якраз 
під цей момент вони взяли тай її зпійняли, то я бачила вони вели її сюди. Там зну-
щались над нею, вона так кричала. А ці на території, як воєнна часть стояла, то там 
рови були викопані і як ріща скидали, то скинули туди ріща, її прямо кинули на те 
ріща і накрили ріщам і як вони вже поїхали, то тоді найшли ту дівчину і хоронили. 

– В Німеччину забирали?
– В Німеччину забирали, я сама була три рази на комісії. Перший раз брали, 

всіляко було і спасали, і тікали всі, куди хтіли. Перший раз мене записали, то 
виступив мого чоловіка, який робив поліцаєм, і каже: «Бійтеся Бога, вже всіх там 
пишете, но вона одна лишилася при старих батьках». І лишили мене цей раз. На 
другий раз знову писали я тоже викрутилась якось, а як сказали, шо в Умані є 
воєноплєнні, а мій був брат в Білій Церкві на маньоврах, то сказали, шо там, то 
ми з батьком пішли пішки туди. Поки прийшли, то вже набор цей взяли. Тоді вже 
безвихідне положення вопшем віддалась я. Вийшла замуж, весілля справляли.

– Це під час війни?
– Да. В маю місяці берут, в сорок третім році беруть на комісію, досить того 

шо мене звільнили, а чоловіка не звільнили. Його, вопшем, беруть, а мене вже 
звільнили. Вони в Вовковинцях (чоловік і два сусіди) сідають в поїзд, а їм оцей, 
шо мене освободив перший раз, він робив поліцаєм, каже: «Я вам дам такийво 
дрючок. А Богданів знаєте? Будете їхати до Богданівець, розбийте вагон і скакай-
те». Вони смілості стільки набралися, взяли розбили цей вагон, Боже, ночою є, шо 
робити люди, з ума сходимо всі, це тако тільки вам розказати.

– Розстріляли би зразу?
– Боже, ну шо будем робити? Був там сарай такий глиняний і в тому глиняно-

му сараї викопали таку перше яму, накривали і картошку там сохраняли. Сьогодні 
вони в нас ночують, завтра ті всі три хлопці вже йдуть сюди, через одну хату, до 
того сусіда, ночують на третю ніч приходять спати до хати, бо де ж діться. Но Бог 
дав так, шо це вже вони відступали і це добре, бо лишився живий, а то би всьо. 
Всіляко було... Тримали ми свиню. Тато, знаєте, старі, то вони трошки всьо равно 
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розуміли, як можна робити. Тут корова стоїть, тут сіно. Таото беруть роблять таке: 
доски зверха набивають, набивають сіна туди, накидали, тільки зробили дверці 
малі і там свиню годуємо, шоб не знали і так колимо, шоб мали що їсти. І корови 
забирали, і молоко здавали в молочню. Ніхто за голод не каже.

– А молока багато здавали?
– Хто скільки мав, туто прийом був, казали здавати–здавали. Кому там те 

молоко йшло… 
– Німців не було в селі? Була в основному поліція місцева?
– Німці були ці, там жеш був штаб. Німці тут були всьо время, до самого кінця 

були німці. А як була війна, то тільки одного німця в нас забили, він їхав на коні 
цею греблею і забили коня, і його. Но його забрали, тут не хоронили, бо якраз його 
брат був разом з ним, то на підводу положили його і забрали десь з собою, десь 
туди відправили в Німеччину. А багато тих, хто був в Германії, не поприходило, в 
концлагері були, повмирали, а то так слабі були повмирали. Багато не повертали-
ся назад. Всьо було, Боже. А як мої двоюрідної сестри чоловіка записали, він втік. 
А в них була дочка одна єдінствінна, було їй чотирнадцять років. Забирають німці 
ту дочку. Забрали в Вовковинці, а там вже ну ці ж люди так, якби ви, молоді такі ж 
були, молоді ті поліцаї свої. Боже, подивились на цю дитину, взяли її випустили. 
Воно бідне не знає, чи в цю сторону, чи в ту сторону, вийшло стало тай не знає, 
куди йти. То якось хтось там її направив, прийшла додому, а мама як сфрасувала-
ся. І сходу померла і лишилася у п’ятнадцять років вона сиротою. Було всіляко, 
біда була, шо то добре було, то ж завісіми були всі.

– Так могли в будь-який момент розстріляти, знищити.
– Тільки шо в нас не було лісів, не було цих партизанів, то ми тільки вряту-

валися цим. А вже прийшли наші двадцять п’ятого березня. Наші прийшли вже, а 
першого квітня мене поставили на зборах секретаром сільради.

– І так Ви працювали?
– Тридцять років. Було в мене десять голів сільських рад і до них до кожного 

треба було привикнути.
– Нас цікавить період окупації, що Ви пом’ятаєте, чи все розказали?
– Одну нашу з Слобідки Каньянської, вона робила в Деражні секретаром в 

управі їхній, старалася всім цим, ну як сказати, ну нашим, своїм, виписувати до-
кументи чисто всьо. Її спіймали і вона була вже вагітна, бо мало бути весілля, а її 
розстріляли. А тепер ше одна жінка була, це вже в Нижному. Як плєнний до неї, 
вона там жила з ним, но всьоравно комусь щось не понравилось, доказали. За-
бирають її в Лютичів, там її мучили, вона так довго була, но всьо-таки випустили 
її. А він покинув десь втік. 
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Мандибура 
Ксенія Василівна, 
1922 року народження, 
місто Деражня

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
06.12.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про період окупації, як почалася ві-
йна. Скільки Вам було років? Чи заставляли Вас до роботи? Де батьки працювали?

– Вперед війну розказати чи голодомор?
– Нас цікавить період окупації, за німців як було? Про війну як наступили німці?
– Ми ходили, на роботі були, конюшину складали з Копачівки на лісапеті їде 

розвєдка. Кажуть то німці, німці. Як ми приходим на обід, то тут вже повне міс-
течко тих німців. Повне містечко було вже їх. Ну потому вже. Ті, що забирали, тих 
розкулачували, то вони це всьо забирали собі вже худобу таке всьо воно вже була 
коліктівізація то забирали а потому вже взяли нас в руки. Всьо вже в Германію за-
бирали мене не брали, бо я була ніби старша, нас було троє осталося без батьків.

– Вам скільки було років на той час?
– Як война була?
– Як німці були.
– Як німці, було скільки з двадцять другого року, а вони якого прийшли?
– Майже двадцять було, дев’ятнадцять було.
– Да, дев’ятнадцять було, потому я вже в колгосп ходила.
– Був колгосп тут в Деражні?
– Да вже вони взяли в руки вже все.
– То Ви, що робили там, в колгоспі?
– В колгоспі? Ну шо робили, то пирій збирали, то бураки пололи.
– А Ви що робили?
– Я робила в ланці, на бураках всьо время я робила.
– Вам платили шось за це?
– Ну як було, і двісті грам хліба давали на трудодень.
– Хлібом розраховувались?
– Да, хлібом. Давали то ячменю, такего вже було в німців, знаєте як вже власть 

взяли в свої руки. А потому ми вже ходили на бураки; як вже жнива началися, вже 
так ми хазяйнували з ними, з німцями.

– А де була управа?
– Управа була тут, но ті дома вже повалили, от там, як йти на базар, там управа 

була.
– А комендатура німецька де була?
– Комендатура тоже там була, в лічебніці ветеринарні.
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– То ще є там дім чи зруйнували?
– Зара воно не робе те поміщеніє, но вони там поміщалися і комендатура була 

тоже туто, як на базар іти. Зробили збори, старосту вибрали.
– Це люди вибирали?
– Німці, вибрали. Був такий старий чоловік, Наказюк, його вибрали старостою, а 

він так став на колгоспі. Там зробили стіл, збори такі, що каже: «Давайте панове, вже 
не товариші, а пани, давайте пані заспіваєм, пісню «Ще не вмерла Україна і слава і 
воля, ще нам браття українці усміхнется доля». Я так цю пісню запомнила що й ну. 
Вже ходили на роботу в магазин ходили зерно чистили то й так було, таке життя 
було.

– А знущалися німці, били тих, хто не ходив на роботу?
– Я не скажу, нам не приходилось шоби там. Но казали там «альо, альо», а що 

він кричить ми не понімали. Віємо на віялку зерно, вони приходять «альо, альо» ну 
шо він говорить – я знаю, що тай киваєм головою, як ті коні.

– То вони зерно забирали і десь вивозили?
– Десь вивозили, а людям давали двісті-триста грам, тай такого було.
– А з євреями, що робили пам’ятаєте?
– А вони хто що міг. Той їздив на село, міняв синку, порошки і їхав. То вже 

тримали корови, коні тримали, такі були шо трудилися, а були такі, як зараз.
– А розстрілювали євреїв чи місцеве населення? Розкажіть.
– То це їх забрали всіх разом. Вже це було, в якому це році – я не помню.
– Сорок другий?
– Ну сорок другий, їх забрали всіх понадгильману туди, бо там їх розстрілюва-

ли. А ми копали бараболю. Прийшов немец, наші ті були поліцаї. Нас повигонили і 
вони їх там розстріляли, і всьо. Заставляли їх роздіватися і туди їх в ту яму. І там їх 
стріляли, от таке було. А вони були такі тоже, що тримали корови, коні, їздили по 
селах міняли там якусь синку, от таке було. 

– А церква діяла? Ходили до церкви?
– А церква була, де цей клуб зараз. Така була церква, шо в Москві коло Красної 

площі, висока така була церква і її розібрали.
– Німці?
– Німці, наші.
– Під час війни?
– Да, і так ту церкву розібрали, розпатрошили, колгосп поставив клуб.
– Це вже після війни?
– Ми ше носили кірпіч на цей клуб.
– А в Німеччину забирали людей?
– Забирали в Німеччину людей. Молодьож брали, брали чоловіків на чорнозем 

а де той чорнозем. Прийшли, забрали, шо ніхто не знає куди. Куди і шо забрали його, 
тай так було. А німці хліба шо давали по трошки. Ми ходили вже потому, вже пішли 
з чоловіком в колгосп, то шо поробиш трошки пшениці зав’язали, перев’язала суди, 
жито, і так на плечі і прийшли.

– А вас розписували де? Коли ви одружувались, то розписували вас, де в 
сільській управі?

– Розписували тут, де воєнкомат.
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– А оголошення в газету ви подавали?
– А яке то оголошення, яке то було оголошення.
– То оголошення в газету не подавали?
– Не, от прийшли – тай розписалися.
– В сільській управі?
– Да..
– А весілля робили?
– Ну яке весілля робили, як в мене не було ні батька, ні мами, дядьки рідні 

мамині брати були.
– По чарці випили..
– По чарці там по дві як хто, таке було весілля. Як вже подружилися з чоло-

віком, тоді ми вже самперед, як то кажуть, за раднинку, то за дитинку, найшлася 
Галя в мене, забирають чоловіка на війну. Остаюся я, сестра з тридцять другого 
року. Брата двадцять п’ятого року забрали на фронт там кантужили його, чоловіка 
тоже забрали. Осталася я з цею малою і сестрою. Вже як Бог дав кончилась война, 
прийшов чоловік з армії, ми вже начали хазяйнувати по-своєму. Вже поставили 
оцю хатину, зліпили сарай, льох а потом сам, як то кажуть, помер і всьо, і так по 
сьоднішній день. Коли батько помер? В вісімдесят восьмому. І так хазяйную сама, 
тримала корови, тримала свині, шо могла. Помагали племяніки, помагали дядьки.

– То Вас в Німеччину не забирали ви в колгоспі працювали?
– Я ж вам говорю, а брат робив в сільраді листоношом, а був голова колгоспу 

Процков і він був зв’язаний з партизанами нашими. Пекли хліб, там сусідка пекла 
хліб а він ночою відправляв в Лятичів партизанам. А мене як вже забирати в Гер-
манію? Як мене заберуть тож в мене ще брат з двадцять п’ятого року сестричка з 
тридцять другого року то вже так мене оставили. А віддалася, то вже була берєміна, 
то брали по роках. Отаке було життя.

  

Хуртовенко 
Олена Павлівна, 

1929 року народження, 
с. Черешенька, Деражнянського району

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
06.12.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, що ви пам’ятаєте про примусову працю? Нас ціка-
вить період окупації.

– Це за німців?
– Так.
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– Шо ж я вам можу сказати.
– Як перший день війни почався?
– Перший день війни, це було двадцять друге. Перший день війни я була ще 

мала. От скільки мені було в війну, посчитайте двадцять дев’ятий рік, в війну скіль-
ки мені було років?.

– Дванадцять років.
– Ну от. Ще жила моя мама, бо моя мама погибла в сорок другому році не від німців, 

трагічно погибла. Я вам скажу, чого погибла. Мою сестру саму старшу, їх вже нема нікого 
я вже осталась одна, нас було десятеро в мами, то я сама молодша була, ті повмирали 
малими я їх не помню. Я тільки помню, що нас було штири сестрі і мама в війну. То я, 
як йшли німці то наше село, так шо ті на Воковиці пішли сушою, а ті на Лятичів пішли, 
а Нижне, Черешенька там ше Сніпівка, є, то вони такі глухі в наших дзоти...поробляні. 
То це малі такії були з пулємьотами, а їден от як їхати в Черешеньку, то там його видно 
такий був здоровий здот орудейний. То як ці німці йшли то якісь ше всі не повтікали ці 
наші і хтось взяв вистрілив, тай не було таких зарослів, як зараз, бо колись люди бідили, 
де коли шось піднесеця. Навіть очерет жали, всьо жали, бо не було чим топити. То дуже 
було видно ту сушу і якийсь взяв встрелив туди на них, то вони сюди. Я дуже помню 
це, бо я пасла. В мами була свиноматка з поросятками і я пасла коло цих кар’єрів. І він 
шарапнеї бив такі, шо розривались і осколки падали на землю. І я з цею льохою стала 
тікати додому, то ще один зі снарядів впав, то добре, що я тако тільки ногу прийняла, а 
він на те місце впав. А хати були під соломою, а я спала під стріхою сховалася, злякалася 
дуже чу-чуть не в ногу, тільки я ногу прийняла, осколок на це місце впав. То це я помню.

– А колгосп працював, коли прийшли німці?
– Всьо було, но як вже цю війну об’явили, то худобу десь відгонили, дальше не за-

гнали, десь в Жмеринку цю колгоспну худобу. Колись скільки було, не так як тепер. 
Я дуже помню, що було десять корів і їдна доярка була в колгоспі. І коні і худобу десь 
були відгонили то я вам не можу сказати чи далеко чи не далеко но дальше Жмерин-
ки вони її не відігнали, бо німець прямо моментально прийшов. Прямо моментально.

– А доти не оборонялися?
– Не, кроми того, що хтось раз вдарив туди на сушу, то він скілька шарапнеїв 

пустив, шо вони розірвались і всьо, в нас була тишина.
– А як військовополонені з’явились?
– Чекайте, я вам зараз всьо, що знаю то я вам розкажу. Мені вже восемдесять чет-

вертий рік пішов. Я вже не дуже ту пам’ять мають, но ше напротів всіх цих людей, то ше.
Цих полонених я вам не можу сказати, звідки їх сюди пригнали, не знаю і люди 

не знають. Но їх тут дуже багато було, бо тут таких штири могилі здорових. 
– Це де?
Коло школи. В Нижне коло самої школи. Тут був воєнний городок, тут було сол-

датів багато. Це ж вони строїли ці зоти, тут була воїнська часть. Оце контора, шо зараз 
п’янюги якісь спалили, то то ще була солдатська кантора. А як вже зробили ті колгоспи 
після війни, то то була колгоспна контора. Сільрада там була і кантора і почта – всьо 
там було. Як їх перевели сюди в общежітіє, то хтось взяв тай запалив їх тай згоріло воно. 
Відки їх пригнали ніхто не знає і я не знаю но дуже їх було багато наших воєноплєних. 
Ще жила моя мама, тай була война дуже було всьо скрутно. Но всьо равно мама з чо-
гось десь щось розживалась. Вона пекла, як зараз, булочки, пампушечки такі пекла. Я 
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навіть осила цим солдатам, вони такі бідні, їм не давали їсти вони всі з голоду голі по-
вмирали. Це ж всьо про мене я розказую, мені вже надоїло, бо я возьдо зараз перва ще 
жила в Черешеньку, заким моя перва хата. А табунчиком не можна було йти, но ше такі 
дівчатка носили з мої вулиці. Табуном не можна було йти. Наші думали, що вони вже 
за німця будуть жити гойно, пішли в поліцаї і охороняли цих плєних. То як совісні по-
ліцаї, то візьме буцім сховається не бачить, шо він не бачить, а проволкою було оббито 
аж по долині. Якшо мене будете вести, то я вам всьо покажу і могили всі покажу. Якшо 
ви хочте, я думала шо ви до мене приїдете я була б вам всьо показала. То я йду з цим 
кошечком, взрослим не можна, тільки дітям, я подивлюсь поліцая ніде нема, а вони 
бідні пене на ту паляничку сто чоловік падало, вони всі ж голодні. Я бистро викидаю 
через цю проволоку і йду додому. А потом я вже була їздовою, тринадцять років, було я 
вже їздова була. Везьми зараз дитину тринадцять років?

– Це німці заставляли?
– Не, це вже, коли німця відігнали.
– Нас цікавить за німців. 
– Як німець пішов туди, а всі чоловіки на фронті, було з пару хлопчиків таких, 

шо вже могли їздити. Як вже встановилася ця німецька власть, в нас поставили 
старосту села і поставили бригадіра, а комендант приїжав з Диражні. Но він тоже 
бричкою приїжджав, не машиною так, як тепер, а бричкою і переводчик з ним. Оце 
він приїде, в нас такий був староста добрий, що не видав нікого, чи прийде питати, 
чи йдуть люди на роботу, а мусиш йти попробуй не біжи. То треба було сіяти поля 
і копали лопатами, бо не було ні коняки нічого. Стиртували раднами, на плечах 
носили, тільки молотарка сохранилася цяя, що колись молотили не так, як тепер 
комбайном. Вже як німець встановився, то я показала себе, що я все вмію. Я робила 
всю чоловічу роботу. Я на коньові так їхала, що ви не поїдете. Я була їздова і ше 
було три хлопчики таких моїх ровесників і ми сіяли, і горали, і шо я не робила. Впе-
ред лопатами, потом вже в кузні. В кого сохранився плуг ше колись, то запрягали 
коні. Коняка йде вперед, а я тримаю цю сошку, ліси закинула на шию, бо ж нема як 
тримати ліси на в руках, а тримаю плуга в руках, а коняками тільки «ксо» і «гаття» 
вони знали, «ксо» налєво, «гаття» направо. І косила косою і косила голою косою і 
косила грабками.

– А платили за це німці?
– Ну як, німці не платили, самі німці не платили. Но потому їм якийсь такий 

указ був, що давали чучуть зерна, грошей ніхто не давав тільки зерна трошки. Не 
побагато давали, на жорнах мололи то там як харчувалися. Там того хліба, не було 
з чого спекти, то тако в нас була корова...

– Не забрали корову?
– Не, знаєте як організувалися колгоспи, ше я вам вернуся назад, то в мої мами 

чогось не забрали корови. Брали в колгосп ремане, коні, худобу брали, а в мої мами 
чогось не забрали. Бо ще ж тоді, в двадцять дев’ятому році колгосп, мене ше мама 
носила два місяці, як мій батько помер.

– І німці не забрали?
– І німці не забрали. Мами вже не було, а шваґро в мене був. З фронту колись, як 

ще німець туди йшов, то хто був з Кам’янець-Подільської області, це була Кам’янець-
Подільська область, то пускали по домах цих плєнних. А один з Голоскова лежав тут, то 
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він був якимсь офіцером, а офіцерів не пускали, то він погиб. Жінка його приїжджала 
перші роки. Оце штири роки, що ніхто не приїжджав а то вона всьо время з дочками 
двома приїжджали, обід тут робила. Це вона казала, шо його того не пустили, бо він був 
чи лейтенант чи офіцер який, там старшим був. То цих не пускали, а радових пускали. 
То пустили цего мого швагра додому, то я вже осталася сиротою, жила коло них. А вже 
як був тут німець, то не грабили, не брали нічого, приїде тільки комендант, спитається, 
чи ходять на роботу люди, і всьо. А як вже відступали назад, то забирали, але в нашій 
Черешенькі всього дві корови забрали в людей. А наша корова озьдо, де дзот здоровий, 
там такий яр є глибокий за ним, то в нас бачте, яка хитра худобина, вона має лучий 
розум, як ми. Ось в цей яр швагро заведе, заб’є колика і прив’яже її і вона стоїть сутки 
чи двоє поки, ці німці не відійдуть і не зареве. А воно тако над самою річкою, так що до-
рогою вони їдуть і вона не зареве, чекає, поки ми не прийдемо до неї. Таким путьом ми 
спасли. Свині забирали, кури забирали. Помню раз на Різдво моя сестра спекла (ну яке 
там не було життя, но всьо равно на Різдво щось хтять лутше) пирогів, а вони прийшли, 
наші, не німці, я чистого німця в себе в хаті не бачила.

– Поліцаї?
– Ті наші поліцаї, йде, буцім швище, буцім щваргоще, а вона саме витягнула пироги 

з п’єца, на столі висипала їх. О і кутя є, і пироги є. Взяв цю скатерку тако лиш забрав, а 
вона каже: «Лишіть хоть дитині один». Всьо до них пане, а він каже: «Я такий пан, як ти 
пані». Всьо наші поліцаї, в нас в Черешеньці було чотири поліцаї і в Нижному було чо-
тири поліцаї цих, шо я таки знаю, а то їх багато було. Ні чистого німця я в селі не бачила, 
кроме коменданта. Він приїде тихенько з переводчиком до бригадіра, до старости села, 
спитав, шо там йому треба, і всьо. А моя сестра була з дев’ятнадцятого року. Я жила коло 
неї в війну. Ми були коло гусей, я пасла їх, колгоспні. Багато їх було, вона була коло гусей 
тоже. Як вже почалася війна, то вже ніхто їх не пас. В це була весна. Самі собі ходили і 
такі тоже були розумні: як вже почують стрілянину на крила і в ліс, а там ліс недалеко 
від нас. Як вже перестали стріляти, то назад летять сюди на долину, но вона то ходила їх 
зачиняти. Якось він взнав (видно в селі хтось сказав), то йому треба було чотири гуски 
цему коменданту; він взнав, хто коло них ходить, приїхав до нас на подвір’я і спитався, 
то ми пішли вже, зловили на долині йому штири гуски, а він дав штири марки мені, за 
штири гуски дав мені штири марки це чистий німець, а наші поліцаї всьо, наші – шкуро-
дери ці. Це єдно, а тепер шо я вам розкажу, що на роботу ніхто не заставляв. Це він дав 
указанія, бригадір дав, і всьо, так як в колгоспі було, що був бригадір, так і це. А як вже 
назад відступали, то тоже не було чистого німця, вони відступали, то хлопчиків забирали. 
Видно їх там розстрілювали. А хлопчики ходили в спідниці і блузці. То хлопчики вбира-
лися в спіднички, блузки і хустки шо вроді не хлопчик. А чоловіки всі ж були на фронті, 
то йшли вони з сніпівки ключом. Такі йшли без оружжя, без нічо, тако двома палочками 
підпираючись, вже такі голодні і ще просят «млеко» (це молоко казали), но ми всьо равно 
виносили. Що він виноватий? Вони так хтіли воювати, як наші, як його заставляли – він 
воював. То одні йшли цею стороною, де я зараз живу, а другі йшли по той бік річки. В нас 
забитий німець лежить тут. В Черешеньці на полях лежить в нас німець. Вони йшли аж 
тако по той бік річки тако горбком, а наші вже дойшли до нашої хати, а там тако лісок є 
(ми так кажемо лісок на нього). І вони так горбком єдні йшли, понад низ, то нічого, а ті, 
шо йшли верхом і цей наш уже тако автомат наставив, сам сховався за нашу хату, бо я 
зараз на полі живу, а моя хата над річкою вулиця, і з автомата по них як встрелить і єден 
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впав. Тії вже в корчі повтікали, а єден впав, то він лежав там зо три дні, і єден там дядько 
змилувався, взяв його там закопав. Я навіть знаю, де він закопаний. Закопав його там, 
там він лежить такі. Там такий яр тоже і він там його закопав. Навіть знаю місце, те де він 
закопаний. То такого вреда в нас не зробили, щоб зробили в нашій Черешеньці вред чи в 
Нижному, то не зробили. Так якось тихо туди пройшло і тихо назад пройшло.

– А євреї в селі були, розстрілювали?
– В нас євреї були в Деражні. В нас тільки один-єдінствіний єврей був вженився в 

Черешеньці. То взяв тай свого сина здав цим німцям, сам десь втік, а сина й жінку здав 
німцям, тут вони й забиті. Бачила я раз, як гнали цих жидів, то ми з мамою (ше мама 
моя була жила, це в сорок другому році, видно, це була ше весна бо моя мама погибла 
дванадцятого ноября восени)йшли на базар, а базар був на містечку не тут, де тепер, а на 
містечку. Ми тако через Нижне і навпружки, там є дорога. Ще там казали «ксьондзове». 
Видно, там десь колись ксьондз жив чи що. Все казали: «Йду через ксьондзове», там всі 
ходили. А їх же там побили в тому яру, і ми з мамою тільки вийшли через цю долину, 
туди вже на горбок, а їх гнали дуже багато, тако по шість чи по сім чоловік цих євреїв, а ті 
поліцаї з собаками звідти і звідти. Но їх не багато було цих поліцаїв, я кажу, шо треба було 
тим жидам, вибачте мені, накинутись, забрати. Ну забив би когось, но не всіх, хтось би 
втік. То вони нас відігнали, щоб ми йшли стороною, тай йшли з діточками такими маню-
сінічкими, як оце жінки на руках несуть, то за руки ведуть, то само тримається, плачуть, 
ті одежу на собі рвуть. Но ті поліцаї дуже нажилися за цих, шо вони били. Бо в мене сусід 
є, то, певне, того золота ше хватить праправнукам, а вони були багаті, ховались, то тако 
в поле це золото. То вони розбирали їх наголо і цю одежу в нас в селі таким бідним дуже 
які були бідні то цю одежу давали то тако було все попоране. То вони те золото витягали 
і там їх розстрілювали. То казали люди, що там тиждень земля, вони ж хто кого забили 
а то всі живі падали. А єдному вдалося якось там викарапкатись, вони ж їх не дуже там 
присипали. Якось одному вдалося, то на Тербівці люди його витримали, хоронили його, 
дуже ховали кругом від німців і ніхто не видав і він остався живий. Я навіть все ходила 
в Дражню то знала їх всіх, але то вони всі тут поховані дуже, дуже багато. Там ті місця  
обгородили проволкою, дуже так як цих плєних повздовж і поперек ця проволка була і 
їх всіх із Деражні вивезли. То в нас єден був, то сам втік, а жінку і сина видав цим німцям, 
тут вони забиті.

– А полонені працювали на роботах?
– Не, ніхто ніде не працював, сиділи возьдо і в цих казармах спали. Це ж всьо були 

воєнні казарми, а потом зробили з них короварні, ферма тут була. Ніхто їм нічого не 
давав ні на роботу, нікуди. Їсти не давали, тільки вони були вбрані в таку рабу одежу, біла 
і чорна полоси такі були. Я їм все носила, потом єден стріляв по мені, я знаю це мене Бог 
спас; я тільки викинула тії пампушки, вийшла на горбок з долини, а він з автомата по 
мені, кругом мене пулі впали а мене нє, і я в кар’єр, там в кар’єрі ями, що колись горняки 
робили на жорна і я вже більше не носила. То потом вже пішла цею їздовою, возила по-
ставку. Колись не так, як тепер машина, колись такі робили гарби, такі називали гарба, з 
дерева така глибока і взаду такий кіш зробили, що зачинявся. І цею гарбою я возила 
поставку, ну не я, а ще ті хлопчики возили, но я за себе розказую. А потом зимою не було 
з чим, буряки сіяли цукрові. Возили ті буряки всю зиму. Вони такі замерзлі ті бураки, 
візьмеш ті обкладени, поставиш на сані по досточці. Ну скільки там, ну центнер, ну два, 
більше не влізе туди. Везу ті бураки, а вони так просять: «Дочка, кинь нам хоч по борач-
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кові». Хто їх мив? Схватив і, як коняка, гризе мерзлий цей буряк. А раз везу, а дороги не 
було цеї, а була возьдо, поза село, дорога, цеї не було це вже недавно зробили цю дорогу, 
а це була поза село дорога, а я їду попід саму цю проволку. Думаю, заб’є то заб’є. Я всьо 
равно сирота нема кому за мною плакати. Вивертаю ці коні по-під саму проволку, цю 
дощину одну виймаю шур ті бураки туди під проволку. Но вони там, певне єден другого 
душили, як кинулися всі на ці бураки. Но видно, шо він бачив, но десь був совісний, що 
втік, що нема нікого. Я подивилась, що нікого нема, я тільки шур ті бураки, коні оберну-
ла і знов на поле, а він там знає, чи я завезла їх чи я їх не завезла. І знов поїхала на поле. 
Але просять мене: «Дочка принеси нам клєщі». Но ви то не знаєте, а повині знати, такі 
як зараз пласкогубці, то круглі такі. Думала, що ви приїдете до мене, то я вам була б їх 
показала, в мене ще є маленькі, а здорові я їм винесла, кинула з тими бураками і, видно, 
шо десь їх взяв цей єден бо втік. Саме таке тепло було, тоже не помню, яке время, а ми 
жили над річкою і, видно, він біг берегами цими, очеретами цими біг, а колись було ви-
дно, де хазяїн, хоч бідніщі були, не такий, як тепер, і тепер видно, де бідний живе, де ба-
гатий. Якраз він зайшов в нашу хату (а нас було тільки штири: мама і нас три, та була з 
дев’ятнадцятого, та з двадцять п’ятого я з двадцять дев’ятого) просить: «Переберіть 
мене» і такий подертий, руки такі в крові. А в нас нема чоловіка, в шо ж ми переберем. 
Йду я до сусіда. Сусід дав і штани, і сорочку, і ботінки, і кашкета, це було літо, і жакет 
всьо дав. Такий старенький сусід, шо на війну вже не взяли. Ми його нагодували і мама 
дала йому буханяку хліба і шось до цего хліба, не знаю що. А там, де в нас отой завод, но 
ви ж не були в Черешеньці, то ви не знаєте, в нас тако яруга, там худобу пасуть всьо 
время і так построїли камінний завод. Каміння мололи, но зараз вже розлетілося, то 
стоїть ще там хата та. Вже всього реманенту нема, тількино такий дом построїли, що там 
жили ті робочі, я їм ще варила їсти, бо я ж повар. І я його тако, а там кальнянський лісок 
був, аж до Кальняна я його провела, він ше хтів догнати своїх. Но були люди і людиська, 
були такі, що, може, до когось зайшов попроситись на ніч тай хтось видав. Бо він казав: 
«Я як лишуся живий, то вас не забуду, я дам вам знати». Взяв наш адрес, всьо. Но, певне, 
що він не дойшов, не догнав. Ще туди йшли до Києва, ну так його нема до сьогодні. Ви-
дно шо німці схватили його, хтось видав. І так вже туди йшли і стали забирати в Герма-
нію, дає тому старостові, шо мені стільки чоловік на таке-то число, ну хто ж дасть свого 
сина, ну так би і я, і ви, то де ж він дасть свою родину, бідними запихався. Назначають 
мою сестру, ше й до сестри брали вперед. То мама жалує дочки, тай іде сама за нюю, він 
побачив, шо дають йому таких самих непотрібних. Він знаєте, що зробив? В взяв по ро-
ках, то попали і багатів, і секретарів, і голів всіх попали, від двадцять другого по двадцять 
п’ятий – всіх поголовно. Попадає, як визначали (ше вернуся назад) то мою цю сестру з 
дев’ятнадцятого року назначили, а моя мама в козацькому лісі начистила дров, но тоді 
ше був не ліс, а форост тільки був і його там прочищали, і моя мама ходила з тою дочкою 
старшою, начистили дров багато там на зиму. То так цій бабі трудно цеї коняки випро-
сити, а це тако ниньки сестра, завтра мала вже її випроважати. А ниньки він приходить і 
каже до мої мами, шо я вам лишав коні, а вона в нас була сама старша як за хазяїна, хай 
вона ше вам поїде дров привезе, а вона вже собі на дорогу лагодила щось там. Мама 
стала плакати, каже: «Нє, поїду я сама, бо як ти поїдеш, то я тобі нічого не злагожу на 
дорогу, буду плакати ходити». І їде, бачте, певне в Бога тако все готово, їде і тако стала в 
дверах, дивиться на це небо каже: «Господи, якщо ти є на тому небі, не верни мене, бо як 
же я цю дитинку відправлю». І що ви думаєте, і привезли неживу маму. Чекаю, саме 
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було дванадцяте ноября, пустився сніг такий лапатий, той сніг іде, а там де їхати з ко-
зацького лісу, тако на Черешеньку, така глібока дорога, відти ліс, а відти горбок такий. 
Ой, і вони вже доїхали мало не до Черешеньки, попадає єдна санка на цей горбок, а 
друга на слід, перевертається. І ця фура перевертається на маму, а хлопчинка був ма-
ленький за їздового, ну може років тринадцять-штирнадцять було. Він злякався, взяв 
сокиру, перерубав цей мотузок, то такі були чепкі коні, візьми «ксоб», то були б стягну-
лися, може б трошки придушили ту бабу, а він ще роздовбав цей мотузок, заким ще ті 
ломаки повитягав, то маму нам привіз вже неживу. То вже мою сестру не беруть. В він 
ше тоді не був мій чоловік, цей, що в мене був чоловік, йому було шістнадцять років. 
Назначають цего хлопчинку шістнадцяти років, а сестру вже лишили, ми хоронили 
маму. Так вона й осталася. А потом вже як став брати по роках, то попадається, що з 
двадцять п’ятого року сестра, була вона там всю войну, но вернулася жива. З нашого 
села всі поверталися живі, но одна-єдінствінна дівчина погибла, померла. Була на заво-
ді, простудилася, бо там були дівчата з нею, ті вернулися. Тільки ця єдна дівчинина 
пропала, а то всі вернулися додому. А єдна погибла вже тут від цих поліцаїв, тут вже, в 
цему саду, вона погибла. Як відступали німці, а дороги, знаєте, які колись були такі шо 
ні пройти, ні проїхати. А вони їхали, а там в нас, по той бік річки є, чучуть суші під гор-
бочок і з горбочка там чуть суші колись зробили. А в них же карта є і вони тудою їхали, 
бо там суші трохи є і ті машини позастрягали, вони їх покинули і пішли по селі шукати, 
шоб хтось витягнув чи волами чи кіньми. Тоді воли дуже, ми і коровами робили не тіль-
ки. А ці хлопченятка наші, зібралися там шось штири, а колись жеж дуже не було чобіт, 
а вони хтіли зняти, думали, що німці покинули хтіли, зняти ті скати з колесів, а ті німці 
надійшли, то вони повтікали ті хлопченята. Я вам кажу були люди і людиська, так як 
зараз є тоже не добрі люди, взяли видали, чиї це хлопченята, ті повтікали то в них були 
тільки мами, то мамів не взяли, прийшли до того, що батько був старенький, взяли цього 
батька за нього і вони восьо стояли в Нижному не в казармах, а в Нижному в хатах на 
квартирі ці начальники. І тримали цього дядька, а дочка йому носила їсти туди, но вона 
не знала, що йому вдалося втекти. Вона ж не знала, прийшла, принесла йому їсти, а її 
взяли. Її повикручували і руки, і ноги, і груди повідрізали, і очі повибирали, но це ж 
ніхто не знав. Він десь з рік ходив, як вже вони зовсім вибрались, він з рік ходив питав, 
чи може хтось бачив, що її везли. Аж на другу весну там, в тому саду, такі були дуби (щей 
зараз є скілька дубів), тоді була така дуже гарна при воєних цих. І там вони, під дубом, 
були запарпали цю дівчину. Аж через рік навесні пасли діти худобу, а дощі змили і її руку 
було видно. Ці діти вже по цій руці сказали. Пішли, відкопали, а це вона. Дівчини мати 
зійшла з ума і померла через два місяця, а батько був тут остався? то виїхав, на Кавказ .
Аж десь там вжинився і батька туди забрав. Єдна в Німеччині пропала, а єдна тут.
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Дунаєвецький район

Бабак 
Емілія Йосипівна, 
1935 року народження,
с. Балин, Дунаєвецького району

Записали Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
23.11.2012 р.

– Скажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про період окупації.
– Мені тоді було 6 чи 7 років. Як прийшли сюди німці, тут люди обробляли 

поля, а німці врожай забирали в Германію. А тут в нас були партізани в лісі. Де 
залісецький ліс, та й мама ходила на роботу. Німці сказали, шо це партизанське 
село, шо його треба спалити. То батько мій переховувався. Дуже було строго. 
Один раз мама лишилася шмаття постірати, а той німець як прийшов з нагайкою, 
а мама несла воду на коромислі, то він так, то по мамі, то по відрах і бив. Але по-
тому почули шо тут партизани, німці хотіли село спалити. То ми зібралися, взяли 
корову, взяли свиня така годована була, взяли завезли на Балинівку, а там в нас 
родичі були. То ми зібралися на Балинівку, мама, тато і ми – діти. І там ми в ро-
дичів жили. Але вже як стали німці відступати, вже тоді як почали їх бити, а тут 
партизанське село, то вони дорогою тою гет туда як на Кам’янець йшли, йшли, 
йшли без кінця, тікали. То вони ж тоже хотіли їсти. Зайшли до нас, до хліва, а 
там свиня. І вони сказали, шо зараз ми заріжем. Але пока вони пішли ше шукати, 
батьки взяли ту свиню зарізали, посмалили і розібрали. Пока вони прийшли, сви-
ні вже нема. Мама наробила ковбас. Німці стали відступати й ми приїхали назад. 
І знову появилися німці. Було повно їх машин за продуктами й цукерками. Та й 
жінки, моя мама й інші жінки побігли туди, бо там розбирали, ті машини горіли. 
Почали тікати, а мама моя не встигла. Німець поставив мою маму розстрілювати. 
Але вже стали жінки просити: «В неї діти маленькі...» Якось заманули його до 
хати, мама тим часом втікла.

– Яким запам’ятався початок окупації? Комуністи, комсомольці евакуюва-
лися чи залишилися в селі?

– Я за них не помню, я ще ж була мала.
– Батько пішов на війну чи залишився?
– Батько пішов. Був поранений, лежав в Києві в госпіталі. То мама до нього 

їздила. І я написала там шось, бо я за німців вчилася. Він дуже тішився. І пише, ще я 
шкутильгаю, але вже йду на фронт. Но не дали, щоб він виздоровів, ше шкутильгав. 
І як пішов на фронт, з Угорщини приходить повідомлення, здається в березні міся-
ці, шо він загинув і похоронений в братській могилі. То родич наш, мій племінник, 
їздив туда на могилу.



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

182

– Під час окупації діяли школи? Ви ходили до школи?
– Шось там трошки я пішла, але потому перестала та школа діяти. Вже була 

закрита. Потому, коли кінчилася війна, я знову пішла в перший клас.
– Податки платили, ви тримали корову, свиню?
– Да, податки платили, мама платила з тої корови, молоко переганяла, масло 

продавала і податки давала.
– Німцям?
– Німцям, да.
– Чи знищували німці місцеве населення євреїв, українців?
– Да, євреїв. В нас там, де зараз костьол, то було повно євреїв. То їх всіх вигнали 

за село й там їх всіх розстріляли, там їх і закопали. А хто втік, то той спасся.
– А українців?
– Нє, нє. Вони дуже ненавиділи євреїв.
– А військовополонених також розстрілювали?
– В лісі в одному, в другому вбиті були, там є могили, шо вони поховані.
– Це в Балині?
– Да, в Балині.
– А церква діяла?
– Не пам’ятаю. Батько був католик, то мама після війни возила нас аж в Ори-

нін. Там нас хрестили.
– Вивозили людей в Німеччину?
– З нашого села вивозили багато. Но тоже хто багатший, хто мав батьків – не 

вивозили, а хто бідніший, то тих поперли в Германію.
– Староста ходив по селу з поліцією?
– Да, да.

  

Батюкевич 
Петро Володимирович, 
1941 року народження, 
с. Смотрич, Дунаєвецького району.

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
23.11.2012 р.

– Розкажіть про місце захоронення євреїв на території Смотрича?
– Євреїв не тільки тут, на цьому місці, в нас ще є єврейське кладбище. Там 

тоже копали такі траншеї, вбивали й зразу засипали. Так розказують очевидці, ті 
що ходили засипати, розказували мені, що прямо земля рухалася, то 2-3 дні земля 
рухалася, дихали ше люди.
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– Їх зганяли з усього району?
– З усього району звозили, відбирали шо мали, золото, коштовності, вивозили 

на окраїну.
– Як ця окраїна називалася?
– Бойня. Там районна бойня була.
– Розстрілювали німці, поліцаї?
– В основному розстрілювали поліцаї. Німці керували.
– Залучали євреїв до роботи?
– Ні, ні.
– Тут гетто було?
– Було. Коло нас, де я зараз живу, був базар, то німці не заставляли жидів нічо 

таке робити, а наші заставляли вінок цибулі жидам з’їсти. Якшо вони прийшли на 
базар і щось не понравилося, то поліцаї заставляли вінок цибулі з’їсти, вінок час-
нику зісти. А це попробуйте, і все равно їсть, бо заставляють. Наші дуже знущалися 
над ними. Це мама мені розказувала. 

– То скільки приблизно тут розстріляли євреїв?
– В нас в Смотричі приблизно розстріляли 3600.
– 3 тисячі 600 чоловік?
– Бо ше на окопиську, так називається єврейське кладбище, страшне шо роби-

лося. Особенно тут.
– Тобто ми ходимо зараз по кістках?
– Да, по кістках.
– Це аж так до низу?
– Да, були тіпа такі тераси.
– Тобто звідси зверху стріляли на них, і вони падали, засипали, потім нижню 

терасу заповняли, засипали?
– Так, так, так.
– І це все робила українська поліція під керівництвом німців?
– Так розповідали очевидці. Ще в нас такий був, я фамілії не буду називати, шо 

казав: «Я би ше хотів таку війну», бо його заставляли тут прикопувати тих євреїв, а 
він їх роздягав і вещі забирав. Там і золото було, й все було. То казав шо, в нас була 
хата згоріла в мене дома, і всігда сходилися люди помагали будувати, толока. А це 
було в 50-х роках, і він тоже був на тій толоці. Тоді ше ж мало було хлопці таких 
великих, погибли на фронті. В нас погибло на фронті 368 чоловік, то він напився й 
казав мені би ше таку війну, то його чуть не розірвали.

– Може ви ще пам’ятаєте про період окупації, чи очевидці вам розповідали?
– Чи заставляли примусово до робіт, виганяли на поля, жнива?
– Я хочу вам сказати, бо ви цього може й не знаєте, коли в Німеччину забирали 

людей, першими посилали поліцаї своїх дітей, бо там вони зароблять і там буде 
дуже добре.

– Добровольці?
– Перші люди, то так йшли добровольці. Другий заїзд, третій, то такі шо тікали, а пер-

ші – добровольці. Як у нас комсомол на стройці, так само перші люди їхали в Германію.
– А колгосп працював в роки війни?
– В нас в роки війни було 6 колгоспів.
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– Громадських господарств?
– 6 колгоспів! І всі працювали й нікого не розігнали.
– Люди добровільно працювали в колгоспах?
– Добровільно. Тому шо давали 2 гектари землі, обробляли. Ти збирай і за 2 га 

землі ти повинен дати 2 свині.
– В рік?
– В рік. Люди це робили с удовольствієм.
– А з корови що платили?
– З корови не платили. Тільки потрібно було дати за гектар свиню.
– А хліб, зерно забирали?
– Не забирали. Може й десь забирали, в нас не забирали.
– Ми записували інтерв’ю, то в інших населених пунктах забирали.
– В нас не забирали. Це з розказу моєї тещі.
– А голови цих 6-ти колгоспів були українці?
– Наякже ш! Українці!
– Поліція у вас місцева була?
– Місцева. В нас була й поліція місцева, й були такі, шо служили, приїжджали 

власовські армії сюда за німця. Один чоловік, який служив в Власовській армії, 
був в Австралії, після війни написав до жінки пісьмо, жінка від нього відказалася, 
боялася.

– Які верстви населення служили в поліції: селяни, робітники?
– В нас, в основному, були міські жителі, які займалися тільки ремісництвом: 

ковалі, гончарі, теслі, ті, шо вози роблять. В нас, в основному, всі займалися реміс-
ництвом. 

– А що їх спонукало до служби в поліції? Зарплату платили чи залякували німці?
– Ну, я знаю, а в німців служили не бідні. Служили ті, котрі були багатші. Котрі 

не хотіли йти в колгосп, не були в колгоспі ніколи.
– Тобто вони не знали, що таке сільськогосподарська робота?
– Так.
– А школи працювали?
– Працювали. Но не всі ходили до школи.
– А не штрафували?
– Ні, не штрафували, як не йшли до школи. А тоді утворилася українська пра-

вославна церква в селі. То вона доки німці були, а потому, мама розказувала, ба-
тюшка втік і всьо.

– А костьол діяв?
– Костьол діяв тоже.
– Діяли общини бабтиські?
– В нас ще тоді не було. Общини були, но вони були заборонені.
– Німцями?
– Нє, нє. Нелегально працювали. І після війни ще довго, наверно до 60-го року 

вони були нелегальні.
– А були табори, де утримували військовополонених?
– Тут не було. В Кам’янці! І там тюрма в Кам’янці. І наші люди в тюрмі навіть 

були забиті.
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– А за що забиті?
– А сказав шось не таке та й забили.
– Партизани?
– Партизани тут були тоже. Вон в Вишнівцю, в лісі були. Смотрицький район 

мав партизанський загін.
– Якщо не виконувалися вказівки, заарештовували?
– Да, відвозили в тюрму в Кам’янець.

  

Бродянська 
Ніна Олексіївна, 
с. Смотрич, Дунаєвецького району

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
23.11.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. Як заставляли лю-
дей до праці? Чи вони добровільно ходили?

– Дід пам’ятає, бо їх розкулачили, чоловіка мого, бо не хтів йти в колгосп. Мама 
пішла, а тато був слабовитий і не хтів йти в колгосп, то його взяли розкулачили. 
Забрали всьо, всьо з хати, черепицю забрали, в колгоспі кузню накрили.

– А за німців?
– За німців мені запам’яталося, що люди кричали, худоба, коні, горіло все.
– Це коли німці зайшли?
– Нє. Нє, вже німці були. Бо дід бачив, як тих жидів, бо вони йшли ше дивити-

ся, гонили яму там копати.
– То це у вас горіло господарство?
– Колгосп горів. Я пам’ятаю, що до нас прийшли німці і дуже люди тікали.
– Ховалися?
– Да. Мій чоловік й його тато взяли корову й двоє дітей пішли аж в Слобідку. 

А в Слобідці не було німців.
– Чого так німців боялися, якщо вони тільки прийшли?
– А я шо знаю.
– Війна тай боялися.
– Мама й тато забрали дітей, а я запам’ятала шо там тато напалив, плита така 

лежанка, то я з тою лялькою кричала.
– А шо за лялька?
– Жидівка дала. Така велика лялька, така вже гарна.
– Подарувала?
– Да, подарувала.
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– А жидівка ким працювала?
– Вона вчителька була. Вона казала, пильнуй тую ляльку, як я прийду, то буду 

ше тебе вчила, бо дуже тебе люблю.
– Але її розстріляли?
– Да.
– А де робила мама ваша?
– А мама в колгоспі й тато в колгоспі.
– В період окупації?
– Да, да. І сестра робила, бо тата вже не було, забрали, то сестра коло коней 

була, а я мала вівці пасла.
– Шось платили німці за то?
– Нє! Нічого, заставляли до роботи, а нічого не платили. Вже після війни то 

ніхто нічого не платив, бо я вже як віддалася, то висилали з колгоспу хто мінімум 
не виробив. А мене, щоб я не висилалася, бо я вже віддана була, а чоловік в банку 
охранніком був, 17 чи 18 рублів получав.

– Вам було 6 чи 7 років й Ви пасли вівці?
– Да!
– Ви йшли на колгосп й з колгоспу виганяли пасти?
– Да.
– Багато дітей пасло?
– Я не помню. Тут ше коло нас Катя жила, в неї двоє дітей. То Зіна й Льоня 

свині пасли, а ми – то вівці.
– Ви йшли добровільно пасти чи німці заставляли чи батьки?
– Я не знаю, хто заставляв, но ми кожен день ходили.
– Платила мама якийсь податок з корови?
– У війну то я не помню.
– Нас цікавить період війни.
– Ну то я не пам’ятаю. Я навіть не помню, коли тато прийшов. Тільки помню, 

що тато прийшов, приїхала машина німецька, то люди брали одіяла, якісь лахи, а я 
книжки брала.

– Євреїв розстрілювали ?
– А я не бачила.

  
Гребенюк 
Марія Олексіївна, 

1931 року народження, 
с. Смотрич, Дунаєвецького району

Записали Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
23.11.2012 р.
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– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. Як заставляли лю-
дей до праці, як це все відбувалося? Скільки Вам було років?

– Як німці прийшли, мені було 10 років. Як німці були то я не робила ше, а 
як наші прийшли, пригнали худобу таку червону, то Фількова Надя була, Ракова 
Ксеня й я. Німці до робот наших людей заставляли. 

– Ваша сестра пасла вівці в колгоспі, а ви?
– А я була конюхом. Андрій Гоцула старенький був конюхом, а я коло него.
– То ви кожен день ходили туда?
– Аякже! Ходили, ой, Боженьку мій! Зима, ті коні замерзли були слабі, мастили 

їх, Карпович був доктором. Но колгоспів не розорали німці.
– Німці вам шось платили?
– Нічо не давали. Хто шо давав? Самі брали, а шо робити.
– Що робили Ваші батьки за німців?
– Ходили в колгосп, в поле, все робили.
– Мама сапала?
– Наякже, всьо робила. Сажали й сапали, й всьо робили.
– А тримали корову?
– Корова була. Єдна корова була.
– Забирали німці молоко?
– Нє, нє, нє. Ніхто нічо не брав.
– А землю давали, не давали німці?
– Чо не давали? Бери та й роби!
– Населення німці знищували, розстрілювали?
– Кажний день, туто Окописько, то най Господь милує.
– Кого розстрілювали?
– І жидів, і в нас з Балина сім’ю.
– Українську?
– Наякже.
– А за що?
– Ніхто не знає. Їх вже тепер родина викопала кісточки, то переховали.
– А євреїв розстрілювали?
– Розстрілювали. Цяго річка наша, то вся була червона. Кров, як вони їх за-

гнали в річку. Стріляли й тії діти падали. Най Господь милує. Вода – кров йшла. В 
річці розстрілювали. Це єден раз було, а потому коло бойні. То дві неділі тако земля 
ходила, там люди живі.

– Ви до школи не ходили під час війни?
– Дві неділі всього.
– А чого, бо потрібно було працювати, допомагати мамі?
– Наякже.
– А що за 2 тижні Вам запам’яталося в школі? Портрет Гітлера висів? Вчителі 

всі наші?
– Наші.
– І влада була наша?
– Був староста, аякже ш!
– А директор школи?
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– Був тоже. Нє, він був після войни, а тоді був вчителем.
– Багато дітей ходили до школи?
– Було файно.
– Були такі люди, що як прийшли німці, то тікали й знищували майно?
– Ні, ні. Просто лишали й тікали. Війна почалася, а на другий день вже в нас 

були німці. Як так бистро? Чуєм самольоти, а в нас сім’я велика. А батько, діти по-
під стіни! То так німці прийшли, то наші, то німці, то наші. Може на день зі штири 
рази. То тоді, тато каже до мами: «Ганко, тікаймо до баби». Вечір, дійшли до току. 
Самольот летить, строчить.

– Це самольот німецький?
– Німецький! Наші бідні тікали голі! Там буда була, ми в тую буду, а Міша брат 

був малесенький й каже: «Тату ай скоро, бігом». То ми в буді пересиділи до рання.
– А потім верталися?
– Як німці прийшли, то верталися назад.
– Мама з татом пішли в колгосп?
– Наякже! Так як робили всі люди.
– А шо саме вони робили?
– Як шо робили? Яка робота є, то то й робили.
– Тобто зміни такої не відчули? Німці прийшли й займалися тим, чим займа-

лися?
– Да, да. Мій тато був ше завфермою, то ше були би розстріляли нашу сім’ю. 

Майки Стасючки брат, Атаманюк, був організатор партизан в кирничанськім лісі. 
А в нашому колгоспі був дуже великий бик. Він прийшов, через горб до тата, а тато 
каже: «В нас є бик такий великий, він дуже б’є». Взяв тато та й того бика забив, при-
їхали та й відправили тим партизанам то м’ясо. Хтось на тата доказав.

– Німцям доказав?
– Да, зара, на другий день, тата прийшли й забрали. То якби не Лотоцький, то 

Лотоцького розстріляли німці, він був бухгалтером в колгоспі. То якби не він, то 
була би пішла вся сім’я.

– А в вас сім’я велика?
– Велика, сім душ.
– То він заступився й батька відпустили?
– Заступився, тата відпустили й потом К., голова колгоспу.
– І він дальше на фермі робив?
– Наякже. Робив все время, доки наші не прийшли. Нині наші прийшли, а че-

рез день забрали всіх хлопців. Як пригадаю, як ми їх відправляли до Грицкова на 
Городок, то до самого Грицкова всі діти й всі жінки йшли, там на машини посадили 
й поїхали, й всьо.

– В Німеччину людей відправляли, ловили?
– Да, сестра була в Німеччині, брат.
– Старший за вас?
– Ну да! Брат з 21-го року, а сестра з 23-го. То вон були в Німеччині. Прийшов 

голова колгоспу, та й каже: «Що Олекса, кого назначати в Німеччину Надь ку чи 
Івана? Знаєш, відріж мені пальця, котрий мене не буде боліти?» І він вийшов з хати 
не обізвався. Но забрали обидвох.
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– А це в якому році, 42-й, 43-й?
– 43-й. В 42-му набор був. Як був набір, то всі йшли добровільно, бо думали, шо 

там добре жити. М. прийшов до нас до хати тай каже до тата: «Д., а як ми підемо з 
Іваном шуцманами». А тато каже: «Знаєш шо М., ти як хочеш йди, но я свого сина 
не пішлю і тобі не раджу. Бо нині єдна власть, а завтра друга. Забирають в Німеччи-
ну, йдіть, дай Бог вернетеся». Він послухав й не пішов в шуцмани.

– А куди відправляли?
– На станцію.
– В Балин?
– Да. Звідси на возах, а там поїздом.
– Чи були табори що там людей тримали, гетто?
– В нас не було. В нас наші плєнні сиділи в корівнику.
– Воєнноплєнні?
– Да! Повно нагнали німці наших, то вночі поставили одного німця сторожем, 

но вон вікно виломали і вилізли тихенько і втекли всі до єдного.
– Це в якому році, 42, 43-й?
– Нє, нє, зразу, в 41-му. А жидів звозили туди, де школа була. І там вони були 

тиждень, місяць. Помню, хлопчик такий, маленький, його розстрілювали, то зігна-
ли все село.

– Щоб дивилися?
– Шоб дивилися, як вони його розстрілюють. То всьой народ плакав, а він каже: 

«Не плачте, нас таких багато є». І наші поліцаї взяли й розстріляли. Німці не роз-
стрілювали, тілько наші розстрілювали.

– А у вас тут був участок поліції?
– Да.
– Багато було поліції?
– Було зо сто душ. Це ж район! Було багато.
– І вони ходили, шастали, шукали?
– О! Наші саме гірше знущалися над жидами. Най Бог милує. Як вони знуща-

лися над цими людьми!
– І над українцями, й над полоненими?
– Нє, не всі. Вчителька єврейка була, дуже гарна. Вона переховувалася й в нас, 

і в К. Як вона вийшла від нас, як побачила поліцая, завмерла, а вони разом в їднім 
класі вчилися, а він каже не бійся, ти куда йдеш? Вона призналася, то він її вивів 
до лісу, аж за ліс й вона там була всьо время. Но вона передавала нам людьми шо 
вона є жива. А потому вже наші прийшли пущі, чи через дві неділі наші прийшли, 
чи шо, сусіда з сусідом посварилися й тая пішла заявила. І тії діти побили, й сусіду 
забили, і її забили.

– Шо вона переховувала?
– Да, за то, що переховувала. Така безсовісна. Вже потому нам казали, шо таке. 

А потом наші прийшли та й ми куда? В колгосп.
Знову нічого не змінилося, що там працювали, що там?
– Нє, нє, нє. Я вам хочу сказати, що німці колгосп не трощили, як було – так 

лишилося.
– Засіяли так все?
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– Так само! Коровами орали, копали.
– Трактора не було за німців?
– Нє!
– За німців тоже коровами орали?
– Нє! Коровами нє, все кіньми.

  

Добжанський 
В’ячеслав Іванович, 
1923 року народження,
с. Балин, Дунаєвецького району

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
23.11.2012 р.

– Скільки Вам було років, як прийшли німці? 
Що можете пригадати? Який склад сім’ї був?

– Получили назначення на роботу в Кам’янець на хлєбзавод, проробив там 6 
днів, прихожу з города, з чанів заміс витікає й нема нікого. Шо ж таке робиться? 
Шо має бути? Найшов директора, кажу йому: «Що має бути?» Він мені каже: «Тре-
ба відступати на схід». Я кажу: «Дайте якусь бумагу мені». Він дав мені бумагу, то 
направлення, яке я получив з учіліща. На другі стороні написав: «Проработав на 
хлебзаводі с 30 по 6.07. 41 года. Уволен в связи с эвакуацией на восток». Вдарив 
печатку й мені цих 6 днів зарахували до пенсії. Ну я прийшов на восток, сюда на 
Залісці. Додому ж треба самперед зайти. Взяв 3 буханці хліба в сумку санітарну. 
Прийшов додому, ну куда ж на восток? Ті люди зібралися в Гірчишні, там стали 
їх бомбити, вони порозбігалися й прийшли додому. Мобілізація кончилася. Через 
пару днів пішов до Кам’янця, думав знову встроюся там на роботу, нема нічого, ніде 
нікого я не міг найти, вертаюся додому. Знакомий бухгалтер колгоспу каже: «Ходи 
в кантору, навчимо тебе, будеш писати. Зробим з тебе канцелярського робітника».

Приїхали до Дунаєвець німці два. Один говорив по рускі, другий не понімав. Зро-
били схід села. В книжках пишуть, шо німці назначали старостів, но це не так. Вони не 
назначали, а люди вибирали. Єдному предложили. Відмовився: «Я старий вже, ніяких 
старостів мені не треба. Шукайте когось молодшого». Знайшли молодшого, він погодив-
ся. Я був на тих зборах. Надворі збори були, прямо коло сільради. Було чоловік зо сто.

– Це в якому селі? 
– В Залісці. Поробив я в канторі, навчили мене на счотах кидати, дають мені 

писати, я бумаги переписую. Але в Залісці ще був такий самий, як я, но він кінчив 
в Шепетівці.

– В медичному?
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– Да, так само. Ми поступали разом в Каменець, но нас розформували: одних 
відправили в Проскурів, других – в Шепетівку, а третіх – в Дунаївці, акушерок. 
А там зробили воєнний городок. Пішли ми обидва з ним в Дунаївці в районну лі-
карню, найшли головного лікаря Румянцева Михаїла Васильовича. Показали наші 
документи. Він подививя й каже, ти підеш в Голозубинці, а ти – в Мушкутинці. 

«Йди до обори, я тебе заберу» – сказав староста. Я не збираюся їхати до Німеч-
чини. Обора була в центрі Дунаєвець. Мене оцепили кругом, поставили стіл, стільці, 
сидить гебітскомісар Егерс і сидить перекладач Шерер, вусатий німець бургомістр. Я 
пішов, староста шось поговорив з Шерером, той загельготав до Егерса, він махнув ру-
кою: «Йди!» І я моментально звідти. А за мною акушерка з того самого року, що я. Аку-
шерку забрали. Но вона з багатої сім’ї, з порядошних людей, то її з Дунаєвецької станції 
викупили. То вона сховалася, я її побачив аж після війни, коли приєднали наш район 
Смотрицький до Дунаєвецького, вона робила старшою медсестрою в поліклініці.

Ще цікавий факт. Приїжджає з Дунаєвець санстанція, привозить дезкамеру і 
кладуть в Гниловодах, центральна дорога йде з Дунаєвець на Кам’янець. Кладуть, 
навішали лахів і написали: «Тіф». І німці ніхто в село не вступає. І, главне, не бе-
руть в Німеччину. То так було пару місяців.

В січні 44 р. я прийшов в Дунаївці, дали мені останню зарплату за грудень і 
каже мій бухгалтер: «Твій медпункт скоротили». А шо я маю робити? Прихожу до 
Румянцева, а він каже: «Переговори зі своїм начальством в селі, може шо придума-
ють». Прихожу я до В.

– Хто це?
– Староста села. Він мені каже: «Не гризися, в нас є три колгоспи. Громадське 

господарство. Будеш получати, як голова колгоспу». Дали мені 1 га землі. І староста 
тримав в себе маленького жидка, він йому помагав. То коли старосту судили, дали 
не 10 років, а сім. Той жидок на суді став на захист. Я попав в армію. Брали всіх під-
ряд. В одного була язва, коротша нога на 5 см. Ми попали в Ленінградський фронт. 
Я зразу був солдатом, потом санінструктором, потом командіром санітарного взво-
да. Воював на Ленінградськом фронті, Волховськом фронті, далі перекинули на І 
Український фронт, до Львова. Наша армія йшла на Польшу. Ми Краків брали і в 
Вроцлав. Маю дві нагороди бойові: «Орден Червоної Зірки» й «Медаль за відвагу».

– Скільки ви отримували в час війни?
– 60 марок, а потом по 600 крб. В армії получав 1,5 тисячі. Прийшов з армії 

до Балина мені давали 500. В армії мене годували і вдягали. І мені казали не їдь, 
служи, там біда в Росії, 47-й рік, голод.

– Староста помагав людям?
– Помагав. В книжках пишуть, що старости такі-сякі, може й такі були, но ті, 

що я з ними жив і робив, такі не були.
– А люди займалися сільським господарством, платили податки?
– Я не вникав в те діло. Я податки не платив. Но знаю, шо давали гектар землі і 

тра було дати за цей гектар землі кабана, вгодувати. Но в мене кабана не требували. 
А в Залісцях мама й брат, то брали той гектар й давали кабана.

Шо ше інтересно! Привезли нас в Тернопіль, в Кам’янці посадили нас в вагони, 
площадки, не закриті вагони, а площадки. Привезли під Тернопіль, розгрузили нас, 
помили, перевдягли, вистроїли. Мій брат і я тримаємся купи. Дали команду, хто 
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був на фронті, хто знає воєнне дєло, два шага вперед. А мій брат попав в Київській 
наступальній операції в полон. А німці всіх тих, які жили на окупованій території, 
з полону випустили і він поїхав додому. Я йому кажу, шо не йди, хто там знає чи 
ти був чи не був, завтра підем вперед. Він каже я не можу не піти, бо всі мої това-
риші пішли. П’ять їх, ми жили так на одній вулиці, Марущак, Білявский, Груденс, 
всі зробили два шага вперед, через два місяці ні єдин не лишився живий. Братова 
получила пісьмо, на них трох дали одну вінтовку і сказали, що так добудете. Ви він-
товки вже получили в своє время, де ви їх поділи. Всі погибли. Мало того шо вони 
погибли, ше й не дали бумаги, що він погиб. А хлопчик лишився малий. То мама як 
тільки була на ярмарку в Дунаївцях, то так йшла в воєнкомат. Їм надоїло, то вони 
дали бумагу, що пропав безвісти. Їй ця бумага була потрібна, бо тра було тому хлоп-
чикові пенсію. Так вони оказалися безвісти пропавші. А тепер читаю по книжках, 
Сталін писав: «У меня нет военнопленных, у меня есть изменники Родины». І вони 
всі попали в штрафні батальйони. А штрафний батальйон – це така штука, шо якшо 
такі солдати не годні це село взяти, то штрафники йдуть на смерть. Якшо ранило 
тебе – значить ти щасливий, в госпіталь тебе, а далі ти вже не штрафнік. А якшо 
вбило тебе – значить вбило.

– А німці в вашому селі були?
– Ви знаєте, шо німці тоже були порядочні люди. Но були й сволочі, так само як 

й наші. В Залісцях був німець. Жив в МТС. В нього хата там була якась, ще царська. 
І за хатою поле, пшениця. І в него був переводчик, якийсь полячок. І жінку він взяв 
собі в Залісцях, вона варила їсти, мав фаетон, шо накривався.

Він мав Шатаву, Маків, Залісці, Зеленче, Чаньків – це був його участок. Шо він 
робив? Приїжджає в село, в кантору колгоспу і до бухгалтера: «Що ви там здали?» 
«Ми здали все, що вам положено», – подивився на ці бумаги всі: молоко здали, 
м’ясо здали, хліб здали, будьте здорові, поїхав. Одного разу староста В. й голова 
колгоспу А. чогось понадилися до того німця, мали дєло служебне, кажуть до мене 
поїхали. Но а мені шо? Та й поїхали. Вони бричкою, а я велосипедом. Приїхали до 
того німця, слухайте, накрили стіл, випили, поїли добре. Отаке я з німцями мав 
діло. І бачив кілька раз, як він приїжджав в кантору колгоспу. Ніхто його не зачіпав 
і він нікого не зачіпав. Начиналася осінь, він збирав охотників, хлопчиків, ружа 
мали, не відбирали і в ліс на зайці. Я не бачив партизанів. В Залісцях в лісництві 
партизани розбили кантору, казали. Забрали 5 стульїв, 5 скатерок, часи і печатну 
машинку. Пройшло багато років, а мій тесть там в лісництві робив, з ковалем за-
йшли до П. випити чарку, вона торгувала, старий чує «бам- бам», а це з лісництва 
часи. А так більше не знаю про партизан.

– А в управі багато людей робили?
– Секретар був В., староста В. і все.
– Ходили люди до церкви?
– Ходили.
– Школи робили?
– Школи не робили.
– А до церкви ходили в будний день чи на свято?
– Ні, на свято.
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Люди робили в сільській громаді. І шо важно, що за німців дуже навчилися 
красти. Ніхто не пильнував. За совєцкої власті не було цего.

– Боялися?
– Да, було строго. Був закон, садили, а за німців не садили. Німець не мав на-

гайку, а переводчик мав. Я його питаю, нашо ти ту нагайку носиш. А він сміється, 
шоб боялися. Я не бачив шоб він когось бив, но возив на рульові на велосипеді.

  

Іваніцький
Іван Станіславович,
1934 року народження 
с. Балин, Дунаєвецького району

Записали Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
23.11.2012 р.

– Іван Станіславович, розкажіть, будь ласка, що Вам запам’яталося з періо-
ду окупації. Скільки Вам років виповнилося на початок війни?

– Мені виповнилося 8 років.
– Із скількох осіб складался ваша сім’я?
– Я, дві сестри, батько і мати.
– Батько на початок війни пішов в Червону армію чи залишився?
– Пішов. Забрали його в армію.
– Як запам’яталося 22 червня, початок війни?
– Ну як, німці прийшли…
– А коли прийшли?
– Не пам’ятаю.
– Школа працювала в період окупації?
– Школа працювала, но коли прийшли німці, вчителька Ніна Феодосівна ска-

зала: «Завтра до школи не приходіть».
– І школа більше не працювала?
– Нє. Аж вже як наші прийшли, в 44 році, то вже школи запрацювали.
– Війська німецькі тут були в селі?
– Ну проходили, тут шосейна була, то проходили.
– А постійно німці не проживали в селі?
– Ні, не проживали. Оце тут госконюшня, може знаєте?
– А що таке госконюшня?
– Там були племінні жеребці .
– Це до війни?
– І до війни, й після війни, й під час війни.
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– Під час війни німці завідували цією госконюшнею?
– Да, да.
– А скільки німців працювало на конюшні?
– По моєму-три. Помню шо Ардер, а тих не помню.
– Місцеві жителі також працювали на конюшні?
– Ну, да.
– Колгосп працював під час війни?
– Колгосп працював.
– Чим Ви займалися в колгоспі?
– Ходив за маму на молотарку тягати солому. Раньше ж не було стільки техні-

ки. Комбайна не було, нічо, тільки молотарка була і все. Привозять з поля пшеницю 
у в’язках, і так молотили.

– Були люди, що не працювали? Чи примушували всіх працювати?
– Заставляли, аякже ш.
– В кожного норма своя?
– Да, да. Заставляли. Били, як не хтів працювати. Знущалися.
– Голова колгоспу був місцевий чи приїжджий, чи німець?
– По моєму – місцевий.
– Він людей штрафував, чи німці?
– Німці!
– Орали, сіяли кіньми, тракторами?
– Кіньми. Був один тракторець на весь колгосп і дві машині полуторки. Ними 

підвозили.
– Ваша сім’я мала господарство?
– Була корова. Коли вже наші вступили, то треба було здавати молока 220 лі-

трів і 40 кг м’яса, 220 штук яєць.
– Це при німцях? 
– Ні, ні, це вже, як наші прийшли. 
– А при німцях теж здавали?
– Ні, не здавали.
– Німці розстрілювали місцеве населення, євреїв?
– О! В нас тут була територія, де жиди жили. То їх позбирали всіх і на цвинтар, 

вибили і все.
– Розстрілювали німці чи місцева поліція?
– Нє, були шуцмани, їх називали, свої такі подлізи.
– То вони місцеві чи приїжджі?
– Місцеві. Тут була дільниця поліції. Наші як вступили, то їх заарештували.
– А дільниця поліцаїв була в Балині чи в Дунаївцях, чи ще де?
– В Смотричі. Вони приїжджали й робили тут дребедель.
– Людей вивозили в Німеччину?
– Вивозили. Ше й багато вивезли.
– З вашої сім’ї когось вивезли? 
– З родини нікого не було.
– Вивозили поліція і староста?
– Староста разом з поліцією забирали й вивозили.
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– Куди вивозили людей?
– На станцію Балин. Й на платформу й вивозили зразу в Німеччину. Багато 

погибли, позамерзали, це ж якраз зима була.
– А військовополонені на території села знаходилися?
– Були, були.
– Ви їх переховували, допомагали?
– Наякже, ашо ж. Декого наказували, як засікли, шо переховували тих військо-

вополонених.
– Євреїв теж переховували?
– Хто втік, лишився живий, а то построїли, перестріляли, аухвідерзейн.
– А церква існувала?
– Закрили. Спочатку ходили, а потім її розпатрашили і всьо.

  

Колісник 
Степан Трохимович 
1935 року народження, 
директор краєзнавчого музею с. Балин, 
Дунаєвецького району 

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук, 
Веретенко Наталія Іванівна, директор Дунаєвецького 
краєзнавчого музею.

23.11.2012 р.

– Розкажіть, будь ласка, про єврейську трагедію.
– 2 вересня 1942 року цей день для баличан і, особливо для єврейського на-

селення, був трагічним. Цього дня всіх євреїв, які проживали в цьому містечку, ви-
шикували в колону.

– Як це місце називається?
– Глинисько. В оточенні поліцаїв і німців по кілька чоловік, 5-6, в основному 

сім’ями. Роздівали наголо, коштовності складали в одне місце на простирадло, а 
другі речі складали в друге місце.

– А яку кількість єврейського населення? 
– Цього вже ніхто не скаже. Всіх їх було 204 в Балині. Це згідно архівних даних. 

А скільки саме цього дня розстріляли, ніхто не знає. Я встановив прізвища 66, але  
їх було значно більше.

– Їх одночасно розстріляли й більше не розстрілювали?
– Нє, більше не розстрілювали. Були ще змішані в нас сім’ї: такі, що чоловік 

єврей, а жінка – українка. Но їх везли або в Смотрич, або в Кам’янець-Подільський. 
Тобто окремо. Ось тут дошки були перекинуті.
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– А дошки були через яму перекинуті?
– Через яму був трап і вони заходили, заганяли їх. Ну, як, самі заходили. Пер-

ший священик, рабін зайшов разом з дружиною і дочкою з книжкою. І його першо-
го розстріляли й за ним пішли всі остальні.

– Поліцаї оточили?
– Їх же звели не тільки балинські, а були й з Дунаєвець, їх багато було.
– Чи тікали?
– Нє, ніхто не тікав. Один хлопчинка врятувався. Він лишився живий, коли 

вони йшли, про нього Шнайдер писав, був такий кореспондент. То про нього дуже 
гарну написав розповідь. Це вже років зо 30 назад. Вона публікувалася в районній 
газеті. То йому було десь 8 чи 10 років. То мама йому сказала, як ми зайдем на міс-
ток, ти скачи вниз. І шо б ти не чув, сиди доки не стемніє. І він лишився живий.

– Але він десь переховувався?
– Він переховувався тут, в Балині, в одного, вони років 5 чи 6 назад отримали 

грамоту з Ізраїля. Це вже діти отримали, бо тих вже не було. Потім переховувався в 
Слобідці Рахнівські. Й там вже дочекався визволення. Зараз він в США проживає. 
Скільки точно тут лежить? Ніхто вам не скаже. Казали мені, шо чоловік 15-20 мо-
лодих відділили й повели на станцію Балин. Вроді на Кам’янець. Молодих мужиків 
забрали.

– Працездатного віку?
– Да. А цих сюди всіх.
– Військовополонені?
– Є військовополонені два, даже три в лісі. Їх там розстріляли, один лишився 

живий, був важко поранений. Вони йшли звідкись, їх засікли й так.
– Це в якому році, 42, 43?
– Навєрно, 43. А євреїв у вересні 42 року, це точно.
– Поліцейська дільниця була в Балині чи в Смотричі?
– В Балині.
– І з скількох осіб складалася дільниця?
– 7 чоловік.
– Місцеві були поліцаї?
– Місцеві.
– А після війни?
– Хто його знає, де вони. Сюди ні один не повернувся.
– Розкажіть ще про Балинський племінний завод. Він був важливий для німців?
– Він був важливий, бо це була заводська конюшня. Вона була заснована як 

панська в 1845 році, як державна – 1864 рік. Вирощували жеребців для армії.
– А керували цим заводом німці?
– В період окупації – німці.
– А прізвища керівників?
– Махер, директор цього заводу в період окупації.
– Йому підпорядковувалося багато людей?
– Всі ті, хто працював в цій конюшні.
– Їм платили зарплату?
– Цього я вже вам не скажу, не знаю.
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– Вони добровільно ходили на роботу, чи примусово?
– Мусіли ходити, попробуй не піди.
– Що ви знаєте про колгосп періоду окупації?
– Це були громадські двори, це ті самі колгоспи були, шо до війни, тільки були 

другі голови колгоспів, другі бригадіри, ланкові деякі ті самі були, робили все те 
саме, шо колгоспи.

– Тобто податки платили?
– Податки були великі.
– Відробляли відповідно норми?
– Аякжеш! Попробуй не виконай норму.
– Тобто, все що  винайшла  радянська влада, так німці і залишили?
– Залишилося. Все використовувалося що було до війни. Трактори були зни-

щені нашими, а шо залишилося, а потім німці свої вже попривозили.

  

Магдич
Євдокія Дмитрівна,
1927 року народження, 
с. Рахнівка, Дунаєвецького району

Записав Олійник Юрій Васильович, 
кандидат історичних наук, 
18.11. 2012 р.

– Скільки Вам виповнилося років на період окупації?
– 13 років.
– Зі скількох осіб складалася Ваша родина?
– Дві нас тільки було рідних. Брата забрали в армію. В 40 батько помер, а в 41 

війна началася. Мама вмерла в 38 році.
– Як звати Вашу сестру?
– Палагія.
– Коли німці прийшли в село, пам’ятаєте? 
– Чи 2 липня, досить того, що прийшли й казали, шо армія продана. 
– А прийшли німці чи угорці?
– Німці. Приїхали на мотоциклах, пішли по хатах, подивилися, хто як жиє.
– Підрозділи Червоної армії були? Чи відступали, евакуація була?
– Не помню, але казали: «Де ж ті наші воєнні, шо їх не видно?» Німці прийшли 

й кажуть армія продана.
– А голова сільської ради залишився?
– Залишився. Потікали всі, тільки залишився бригадир і він показував, кого 

брати. Самперед брали беззащітніх, бідних, сирот. Сестру брали та й мене взяли. Я 
була ще мала, навіть документів не було, а з ким малих лишити, то забрали обох. 
То цей бригадир вийшов і каже, вже збувся комуняк. Вже їх в Німеччину забрали.
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– Чи був староста в селі?
– Був староста С.
– Чи поліція була в селі?
– Була поліція тоже.
– Багато було поліції в селі?
– Цього я вже не помню.
– Які обов’язки старости?
– Все доказував шо, де, як.
– Багато людей тікали з поїзда. Моя сестра могла попасти в друге місце, але 

заради мене, шо я мала, робити не могла, то попала до хазяїна. Так шо я зла не мала, 
не голодна була. Я ще помагала другим. В хазяїв худоба, дуже багато було курей, 
без щоту. Там така обора велика, ліси там дуже. То я старалася, щоби злапати курку, 
задушити і в сіно сховати, шоб передати на фабрику. Недалеко була, наших було 
багато й вони були голодні. Я була хитра, хотіла помогти. Навіть якшо та курка й 
два дні в сіні, завену й передаю. А сестра робила в другого хазяїна, ми не разом були. 
В них був гараж, там була кімнатка і нам ту кімнатку дали, поставили дві краватки. 
Харчували добре – 5 раз. Робили так само, як уу хазяїна. Сніданок, далі в 10 год. 
Давали з собою в поле, а в час – обід.

– Німці займалися грабунками в селі?
– Нє, нє.
– Колгоспи працювали в роки окупації?
– Працювали.
– А були трактори, машини, коні?
– Були.
– Німці збирали урожай 1941 року, чи заставляли наших?
– Наших заставляли. Дальше вже не знаю, бо мене забрали.
– Платили німці за трудодні?
– Ні, не платили. А хліба – хто, шо вкраде. Ми лишили хату, то німці й коні туди 

заганяли.
– Жили німці в селі?
– Був один. Комендант. Він все время так і був.
– Був староста в селі і ще голова колгоспу?
– Був, був, да.
– Поліцаї були місцеві чи приїзджі?
– Приїзджі. З других сіл. Але тоже українці.
– А як вони ставилися до населення?
– Погано, били.
– Дільниця поліцейська була в селі чи в іншому місці?
– Не було в селі. Вони приїжджали.
– Приїжджали на машинах чи підводах?
– На машинах.
– Були озброєні?
– Да.
– Чи носили на руках пов’язки? 
– Да, носили.
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– Символіка була німецька чи українська?
– Німецька.
– Німецька свастика?
– Да.
– В яку форму були одягнені? В червоноармійську?
– Хто як. Но знаки були в них шо вони поліцаї. Я добре помню. За цих я дуже 

помню, як вони забирали, як знущалися над дітьми.
– А євреїв розстрілювали?
– Розстрілювали.
– Багато євреїв було в селі?
– В селі не було багато, но їх вивозили за Дунаєвцями.
– Солодчик?
– Да, да, туда. Їх вивозили багато, багато, багато. Їх все розстрілювали, навіть 

ходили по хатах, дивилися, чи де не ховаються. Бо в нас тоже в долині була хатинка 
і вони в тій хатинці перебували ті жиди. І туто, де кирниця в центрі села, то там тоже 
жила жінка жидівка Мотьова. Я помню, що в неї була дочка. Тут в нас ще є Сонька.

– Єврейка?
– Єврейка.
– А було багато?
– Не дуже багато, но були.
– То їх що, німці позбирали, вивезли й розстріляли?
– Да, да. Хто лишився живий, той лишився живий.
– А що сталося з їх майном?
– Порозбирали.
– Червоноармійців багато додому приходило під час відступу, поверталося 

назад в село?
– Не було.
– І з полону не тікали?
– Ніхто! Нікого не було. Тільки партизани, то було багато по лісах.
– Чи багато чоловіків залишилося, не пішло в армію в 1941 році? Чи лишили-

ся одні жінки?
– Одні жінки. Ті полишалися хто служив в німців.
– Хто мав броню?
– Да, ті полишалися. А тих всіх забирали. Молодь якшо залишилася, то заби-

рали в Німеччину.
– Працювала школа?
– Школа працювала.
– А ви ходили в школу?
– Я ходила, дойшла до трох класів.
– Чи пам’ятаєте вчителів, директора, хто був під час окупації?
– Був Шевченко, Костогриз. Вони були й война кончилася й всьо равно вони 

були.
– А церква діяла?
– Церква була.
– Радянська влада закрила, а німці?
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– А німці тоже, так й вона була.
– Відкрили?
– Вони закрили, церкви не було, церкву розрухали. Тут такі були комуністи, 

один Хробачок на нього казали. Він хреста зняв з церкви і так всю церкву розвалили.
– А коли німці прийшли, то що, вони дозволили?
– А вони преждєвременно. Война почалася й церкву закрили. Вже після війни 

церкви не було. До войни церква була, а коли комуністи, то вже не було. А вже 
кілька років, як церкву побудували тепер.

– В якому році вас забрали в Німеччину?
– Навесні в 42 році.
– Куди вивозили? Де був збірний пункт?
– В Дунаївцях, там, де були воєнні.
– Там, де зараз військове містечко?
– Там був зборний пункт, нас туда всіх брали й там розприділяли і вивозили.
– Коли їхали, Вам сказали брати якісь речі?
– Тілько то шо передягнутися. І там ше їжу взяти, і все.
– Багато з села разом з вами виїжджало в Німеччину?
– А виїхало десь з десять душ з села.
– Це коли Вас забирали?
– Да. Самі такі сироти, самі такі без батьків. В Дунаївці, а там розшифрували, 

хто куда й так.
– Потім на станцію Дунаївці в вагони?
– Так, в вагони. Нас грузили, як ту худобу. Хлопці дуже тікали.
– А вас поліція з села супроводжувала?
– Да! Да, да, бо ж тікали. Розстрілювали.
– Багато тікали?
– Тікали по дорозі, дуже тікали. Бо якраз були пшениці, весна. І вони хто куда, 

в пшениці.
– Куди Ви потрапили в Німеччину?
– Потрапила до хазяїв. Зразу привезли нас в город, там тоже зборний пункт і 

хто куда. І так як паспортний стіл, туда заходить небагато нас. Зайшло нас кілька 
душ і тоди приходить дві хазяйки. Одна каже, шо мені не треба дві, а друга тоже 
каже, шо не треба дві. Ми в сусідстві, то одна візьме одну, а друга другу. Но кажуть 
шоб не розділити їх. Бо я ше дуже мала. Ми зробим, шоб разом були. І шо буду каза-
ти, моя хазяйка була не добра, а її хазяйка – дуже добраща. Їм кажуть: «Дай їм їсти, 
вони їсти хотять». То мали хліб, бутерброди і дали перекусити. Вивели нас сіли на 
машину. Приїхали ми туда до них в село. То де ж вони в свої палаци не поведуть. 
Привели в ту комнату, де ми мали бути, де я казала, одна сторона стояли машини, 
а друга – комнатка. Вікно таке, як ото грати. Ну та й я шо, мені всьо равно. Сестра 
могла втекти, а я нічого не тямлюся. Наші дві втікло, так і не вернулися. 

– А Ви працювали в сільському господарстві?
– Да.
– І до якого року?
– З 42 по 45.
– А хто Вас визволяв?
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– Американці.
– І ви куди потрапили? Американці передали вас?
– Передали, нас забирали вже.
– Де проходили фільтрацію? В якому таборі? Вас зразу привезли сюди в 

СРСР?
– Зразу, ну ніби совєцкі, зразу туда нас привезли.
– І вас кагебісти допитували?
Да, да. Хто по які області питали, розприділяли.
– Ви приїхали в село і що? Розруха?
– Нема нічогісінько. Правда моя сестра приїхала скоріще, як я. Вона старша, 

робила так як мужчина. Вона підірвала собі руки. Тоди її забрали в госпіталь, завіз 
хазяїн в госпіталь. А коли американці прийшли, то її переслали на совєцку сторону. 
Там вона пішла у воєнну часть. Я осінню приїхала, а вона скоріще. Я приїхала й 
заслабла.

– Як ви приїхали, то чоловіків в селі не було, всі на фронті? Все розбито, 
розруха, ви займалися відновленням сільського господарства?

– Да! Я ше побула трохи дома і потом брали на Донбас. Сестра пішла в кол-
госп доїти корів, ну а я ше нігде не робила, то мене забрали на фабрику, а тоді з 
фабрики мене забрали на Донбас. То я два роки була в шахті, робила моторист-
кою. Викачувала вугля наверх. То я ше в шахті два роки була, а заслабла і відти 
мене відправили.

  

Михайловський 
Тадеуш Адамович, 
1928 року народження, 
с. Вихрівка, Дунаєвецького району

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
23.11.2012 р.

– Проживаю в с. Вихрівка. На час окупації мені було всього-на-всього 13 ро-
ків. Я два слова скажу перед війною. Перед війною вже два роки, як в селі дуже 
гарно люди почали жити. Я гарно пам’ятаю, вже розвозили хліб безтарками. Така 
була велика повозка, спеціально робилася, і цими безтарками розвозили хліб. Ти 
хотів, не хотів, вони приїзджали на подвір’я, привозили, розстеляли верети і ви-
сипали. Потому, що люди не мали стільки мішків, щоб забрати весь хліб. То вже це 
був перед війною 39. Цей рік, пригадую, вже почали люди гарно жити, вже свині 
відгодовували, вже все, як той казав, хліб був і до хліба було. Но це потім ще 39 і 40 
рік, люди настільки були захоплені від того, що вже відродження прийшло, а то ж 
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була біда, а там ми ж знали голодомор, ми ж знали й страшні арешти. З села нашого 
дуже багато пішло людей.

– А батьки ваші працювали?
– Батько в мене був плотніком, такий, що він все робив по дереву. Мати моя 

була весь час в ланках. Ланковою була перед війною. Так що ми жили не погано. 
І вже хліб той появився. А відносно арештів, якщо цікаво, то я хочу сказати, що 
батько випадково залишився якось. Я не знаю чим, чи того, що він був кваліфі-
кована така людина на селі, чи він така поважна людина, бо його поважало все 
село. Він й хату накриє, бо ж сніпками треба було вложити. Це не так було легко. 
Не кожен це міг зробити. І, мабуть, ці хлопці, в нас була така групка, я, правда, 
не знаю їх прізвища, я пам’ятаю де мешкали той чи інший, але не пригадую їхні 
прізвища. По-моєму Ж. один, ну не скажу, не буду говорити про це, бо, навіть не 
знаю.То вони займалися цими арештами. Вірніше, доносами. І на нашій вулиці 
щось 6 чоловік забрали.

– Заарештовано?
– Заарештовано. І то так знаєте, жінки виходять до колодязя: «Твій ще дома?» 

«Мій ще дома, а твій? Мого вже забрали цієї ночі». В мене так і діда забрали. Дєд 
був в мене такий богомільний, пішов на Румянци, вже закінчувалася ця така компа-
нія, пішов на Ружанець богомільний був, і з того Ружанця щось привезли, начебто 
сказали, що вони там збиралися не тільки помолитися за померлого, а разом з тим 
він мабуть щось сказав, а може й не сказав, я не знаю, но йому це зробили, що він 
сказав, і його теж арештували. Я в цьому страсі перебував, бо він в нас ночував, в 
нас був. Його розкуркулили були, хоч він в 23 році в нас був перший на селі член 
товариство «Червоний плугатар». Здав був коні, все, но він подивився, що ніхто 
як слід не доглядає тих коней, і один з коней прийшов до нього до дому. І він коли 
побачив це, розплакався, пішов забрав ще другого коня. І так він непішов більше в 
колгосп аж до 30-х років. Коли була вже загальна колективізація.

– Чи знали люди в 41-му році, що буде війна? Відчували?
– Відчували. Люди вже відчували, що буде війна. І я вам скажу хто як. На-

приклад, всі знали що це буде не жарт, звичайно. Я пригадую ту неділю, коли була 
об’ява. Я був на Ріжку тут в нас.

– В Дунаївцях?
– В Дунаївцях. Пішов, зошити треба було купити мені до школи. Я бачу, кудись 

люди біжать. Прибігаю, думаю, що таке, думав може якась аварія, щось горить чи 
що. Кажуть: «Війна, війна»! Всі люди кажуть: «Війна, війна»! Біжимо ми, та я тоже 
біжу, там ще парнішка біля мене каже: «Та не може бути, та ти шо, яка може війна 
бути?» Але чуємо гучномовець. Молотов виступає: «Війна!»

– А людей евакуйовували? Евакуйовували майно?
– В нас не встигли. Я коли прийшов додому і розказав матері, батькові, він каже: 

«Слухай, якщо війна, то це і почали». В той же самий день ми побачили літаки вже. 
Через наше село, в цей же самий день, в неділю, в одному місці було весілля, а ми 
там біля клуба, клуб такий в нас на підвищенні.

– У Вихрівці? 
– В Вихрівці. Дивимся, йдуть солдати. В шинелі йдуть.
– Червоноармійці? 
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– Червоноармійці. В той же самий день. Вони пройшли, ці червоноармійці, в 
нас є такі табори, пішли там зупинилися.

– Літні табори?
– Літні табори. Вони там, мабуть керівництво почало виголошувати.
– Промови?
– Промови. Казали. Ті хлопчики прибігали, щоб кинути листа додому.
– На пошті?
– На пошті. Оце я пригадую. Ну, а потім я пригадую, як йшли ці люди, почули 

що війна. Один старичок йде та й каже: «Якщо Германія, якщо вона така буде, як 
була за царизму, то це може бути біда». Такі його слова. Я думаю, де вони будуть, 
таки тут не повинно бути німців. На нашій території не повинно бути ворога.

– Кого з Вашої сім’ї мобілізували на фронт?
– На фронт з моєї сім’ї не встигли, тут мобілізації не встигли зробити абсолют-

но в селі. В нас був тільки один-єдиний, що пішли вони перед війною за кілька днів. 
Тут будувався аеродром десь у Західній Україні.

– Будувався в Шатаві.
– Може й в Шатаві будувався, але я знаю, що наші були в Західній Україні.
– На будівництві з підводами?
Да. Но наші без коней. Їх навіть одягли у військовий одяг, на них наділи БУ і 

вони працювали тут на аеродромі десь біля Львова, не скажу де, но знаю, що десь 
в Західній Україні вони були. Бо потім приїздили до нас. Пару чоловік приїхали 
додому, там дещо взяли і знову поїхали. Но поїхали туди і, буквально через кілька 
днів почалася війна. Так що вони там були мобілізовані і вони зразу пішли в армію. 
Там кілька чоловік було.

– А переважна більшість чоловіків залишилася в селі?
– Залишилася в нас, в селі.
– А як німці прийшли пам’ятаєте?
– От пам’ятаю, німці вже прийшли до нас, вже тоді як ми побачили живих нім-

ців, то це вже пройшло кілька днів, майже цілий місяць.
– Десь в липні? 
– Десь, да вже добре десь гарна пора була. Я знаю що вже городина росла. То 

ми побачили на мотоциклах. Приїхали такі красиві парні, слухайте, побриті, по-
стрижені. Ми пацани такі, що вже дуже цікавилися, повибігали. Ком, ком, до нас. 
Я не пішов.

– А Ви розуміли?
– Так, ми вже розуміли. Автомати в кожного. Автоматчиків до десятка. Вони 

приїхали, перший раз я побачив німців. Враження таке, як в дитини. Вони були такі 
пишні. Дуже вважали, що вони.

– Арійці? 
– Арійці, арійці, да. І то таки, дійсно красиві парні.
– А червоноармійці, порівняно з ними?
– А червоноармійці, знаєте, йшли вони в тих обмотках. Оці що тоді йшли, що 

я їх бачив, то були всі в чоботах, кізяках, а потім вже в обмотках. І я носив в армії 
обмотки в 44 році.

– А хто владу встановлював, німці чи українці?



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

204

– Ви знаєте, мабуть, я не скажу точно, но знаю, що в нас такі приїхали з Дунає-
вець. Но був у нас один петлюровець в нас спочатку. Перший, кого ми побачили – це 
петлюрівця. Приїхав бричкою з нагайкою, почав страшити, шо тепер будете знати 
шо таке власть на селі і шо ви маєте строго виконувати і в таком духе. Но весь одяг 
його той петлюрівський національний.

– Тобто доби УНР, військова форма, обмундирування?
– Його періоду, того старого періоду. То я це добре зрозумів. Тоді працювала 

молотарка наша, то це вже був період такий, що в жнива.
– Серпень десь?
– Да. Я прийшов щось до батька, бо батько був на скирті, то я чи може їсти 

приносив, чи що, то я його бачив там. Оце такий був час. Ну, що скажу я вам так, 
що життя зразу відчули. Радянська влада давала по кілограму, а ці прийшли давати 
грами. То це зерна. Я вперше почув, що таке куб, я навіть думаю, що це. Треба буде 
гнати самогон. А щоб жити, треба буде красти. Ми так і не виживемо. То це вже я 
пригадую. Тоді думаю, вже будуть красти, а тоді же знаєте за колоски 37-й рік.

– І 33-й рік.
– І 33, це страшне.
– А німці в селі жили?
– Ні, не жили. В нас була тільки одна сім’я – М. То вони дружили з німцями і 

до нас приїздили їхні хлопці. Усіх одяг цей їхній, армійський. Десь вони працювали 
чи тут, чи де, я не знаю де. Но вони приїздили часто туда. Бо агітували нас, пацанів, 
щоб йти, якщо ви хочете, ми вас можемо записати в армію.

– В німецьку?
– Да, в німецьку армію. То я як батькові сказав, то він каже: «Ти дивися мені, ти 

шо? Не йди туди до них, навіть не надоїдай. Вони дійсно тебе ще можуть десь…» Я 
кажу ні.

– А поліція?
– Поліція не знаю, я знаю єдине, що коли мені вже було більше, вже че-

рез два роки, як вони тут панували, то вже ж почали вони брати в Німеччину 
старших за мене до 25-го року, а 26-го року не брали. Ну все рівно, я був висо-
ченький, то батько мені тоже каже: «Ти дивися, бо тебе попутають, побачать, 
що ти такий дорослий вже хлопчина і заберуть». То це я знаю. Но мене що 
спасало, потім мене таки забрали були і забрали ще одного товариша. Йшов 
на вечорниці й піймали і завезли. Нас спасав один, товариш П. такий був. Він 
працював в управі.

– В районі?
– В районі. То він нас випустив. Каже вони ще хлопчики, то того нас відпустив. 

Йдіть, щоб тут навіть близько не ходили.
– Виручив вас?
– Да.
– Яким чином працював колгосп?
– Працювала громада. Сільська громада.
– А як називалася?
– Просто сільська громада. К. його прізвище, очолював.
– А його німці поставили?
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– Я не скажу чи це німці, чи, може, цей самий П. підсказав, я собі так думаю. Це, 
мабуть, його там дивитися хто там і що там.

– Но колгосп працював до кінця війни?
– Працював до кінця війни.
– А людей примусово гнали на роботи?
– Гнали примусово на роботи, на жнива. Це примус був, страх був, потому, шо 

вони страшили людей.
– А бригадир, голова колгоспу?
– Да, да. Мені багато не треба я запишу і подам, а завтра заберуть.
– А орали, сіяли кіньми, тракторами?
– Кіньми. Був один, по-моєму один німецький трактор.
– А у вас у Вихрівці була своя сільська громада?
– Була сільська громада. Ну хто там крім, К., був, я навіть не знаю.
– А платили людям?
– Дуже мало.
– А зерном чи грошима?
– Я не скажу, не пам’ятаю. Знаю, що треба було давати чимало молока, хто мав. 

Знаю одне, що ше було холодно один раз, мабуть їх заморозили ще під Москвою, 
відчули вони, що таке рускі морози, то вони ходили по хатах, збирали одяг. Шарфи, 
валянки биті.

– Кожухи?
– Кожухи.
– В нас навіть є оголошення в газетах, що просимо здавати одяг, теплі речі 

для солдатів німецької армії.
– Да, но мій батько і мати так само, в нас було залишилося від діда шось таке, я 

знаю, то вона віддала другій сестрі, щоб сама носила, діти хай носять, бо подивлять-
ся й заберуть його, здеруть.

– Німці вели пропаганду? Може показували кінофільми?
– Що добре живеться, тоді коли проводили мобілізацію. Вони мобілізовували 

дітей туда. Вірніше, спочатку було добровільно, були об’яви, показували, як там 
живуть, будете забезпечені всім і вся. Пригадую їхні заохочуючі призиви. І дехто 
клюнув. У нас три чоловіки клюнули.

– Добровільно поїхали? 
– Да. А коли поїхали ці добровольці, звідти написали, і вже туди все. Кажуть не 

рипайтеся. Не так солодко. То тоді вже почали ловити і примусово брали.
– А школа діяла?
– Школа теж діяла. Вчителі були наші, но не всі, одна вчителька була направ-

лена з Дунаєвець, викладала німецьку мову. Но я вже вчився в Гречишні. В нас 
початкова школа 4 класи. 

– В період окупації ходили в Ільчишну?
– Там люди були більш свідомі. Викладали історію України. А вот, коли після 

7 класу, я пішов в Глузупинці в технікум зооветеринарний.
– А платне навчання було в технікумі?
– Ні. Безкоштовне й, навіть, харчування було безкоштовне. То там викинув хтось 

листовки і там було намальовано карикатури на німців, і почали ходити, шпіонити.
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– Між студентами?
– Да. А не знаєте, хто малює? Як я почув хто малює, а я сам малюю, в мене 

навіть картини свої є, я подумав, чекай, а чого вони питають? Я батькові дома роз-
казав, то батько каже, щоб більше не йшов.

– Ви жили в гуртожитку?
– В гуртожитку. Безкоштовно. Там була дуже гарна ферма, залишилася.
– Ви доглядали?
– Да. Гарні були викладачі. Один навіть був з Ленінграда. Дуже хороший був. 

Но з боку вчителів, так як в школі, не було ніякої агітації.
– Батьків штрафували, що діти не ходили до школи?
– Не було такого.
– Вчилися по радянських книжках?
– Не пам’ятаю. Вчилися майже так, як і раніше, но історія вже тільки україн-

ська, радянської не було.
– Радянської пропаганди не було?
– Ні, ну шо ви.
– А письменники були повернуті репресовані?
– Так були повернуті їх імена. Грушевський, Остап Вишня.
– А церква?
– А церква почала діяти. Но в нас не діяла, бо в нас розібрали. Но в церквах вже 

люди почали, бо я римо-католик, то вже моя  мати ходила до костелу.
– Чи дозволяли німці ходити до церкви тільки на вихідні та святкові дні, чи 

ще в якісь дні?
– Не пригадую, но мабуть так було. Но мама раз пішла, а шось після того не 

ходила, потому шо їм сказали, що ти дивися твоя норма, ти повинна виробити в 
громаді цій. І дивися, щоб все було дороблено. Буряки вирощували, там ще тютюн.

– На кожного своя норма була покладена?
– Да, покладена і ти дивися каже.
– А куди буряк возили?
– Возили в Маків підводами. Навіть я один раз возив, потому шо не було цього 

чоловічка. Мені дали ці коні, вже був мороз, то я на санки і туда возив.
– А завод цукровий працював?
– Працював. І хлопці брали буряки по дорозі, розбирали чимало й самогонку 

робили. Це перший раз я самогонку пив і перший раз дозволив собі вкрасти. А то 
я для коней брав. Мій батько не пив горілки, й не дуже такий в тому відношенні.

– А чи були якісь шевці чи ремісничі майстерні?
– Були. Один був. Моя мати шила, то й до неї приносили то пошити, то це все. 

А батько шось таке міг зробити чи підлатати шось, чи пошити тоже стріху.
– Населення вивозили в Німеччину. А де був збірний пункт?
– В Дунаївцях. Де зараз автопарк, то там був. Туди всіх.
– Це по центральній дорозі на Хмельницький?
– Так. То там я тоже був, якби не П., то мене б тоже забрали, не дивлячись на 

те, що я був молодший. Там не дивилися, записували прізвище. Команда така-то і 
все –туда.

– І потім везли на станцію Дунаївці?
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– Так. Хлопчики тікали деякі. Дякуючи, що був з села поліцай. Односельці сі-
дали в останню машину й їх скидали по пару чоловік. І стріляв, звичайно.

– Робили екранізацію?
– Да, то це таке було. І навіть в нас такий Олександр був, тоже втікав, тоже так 

втік.
– А євреїв розстрілювали?
– Розстрілювали. В нас була теж одна сім’я, дуже хороші люди. Причому, один 

з них був, трудяги були, друга сім’я була торговою. Мали свій невеличкий магазин-
чик. А ці трудяги були. Я бачив, як їх везли. Три картинки, шо я можу заплакати. 
Як вони плакали, як вони кричали. Дівчата такі гарні були в них, дві дівчинки, вони 
ходили до клубу. То це страшне, і що характерно, що два хлопчики втекли і жили 
тривалий час. Вже сніг почав падати, вони в скирді, наш дядько один, прізвище не 
скажу, не знаю, но видав. Приїхали і забрали цих дітей. То там було таке обурення. 
Тобі шо жалко, люди доглядали їх.

– Приносили їсти?
– Приносили їсти й одяг.
– А військовополонені були червоноармійці?
– Ні, в нас не було, не переховувалися. Но я бачив, як їх гнали. Я був якраз 

тоді на полі. Ми побачили, що йде колона. Побігли туди подивитися. Подивилися 
і останній парень не міг вже йти, помер. Його відтягнули. То жінки з поля йшли, 
поховали його там, де він загинув. А потім тіло забрали, принесли на наше клад-
бище. Поховали цього солдатика. Хотіли прізвище, але не було біля нього нічого, 
щоб десь повідомити, чи що. Така тоже трагічна сторінка, я побачив їх звірства. 
А ще друге звірство я побачив. Прийшов я один раз за чимось, не знаю, дивлюся 
щось люди дивляться й показують, а це в нас тут на стовпах євреїв повісили. Вони 
щось на станції Дунаївці вантажили, виконали своє завдання, пішли додому самі, 
без дозволу. Їх половили, серед них навіть кілька музикантів було, і всіх повісили. 
Отут, де зараз церква українська, як йти на ринок, їх всіх на стовпах повісили. Я як 
побачив, мені запам’яталося. Я вже після того сказав: «Вже в Дунаївці не піду». 
Батькові як розказав, він каже: «Ти не йди, ти сиди вдома».

– А де табір для військовополонених в Дунаївцях?
– Був в нас на території лікарні. Але де вони ділися, як там, шо там, не знаю.
– Тобто це вся територія лікарні?
– Ні, частина її тільки. Я не знаю, де вони, тут же міг би й бути пам’ятник. Бо я 

знаю там, де комсомольців солобковецьких розстріляли, то їх спочатку похоронили 
й пам’ятничок поставили після війни. Зараз їх прах знаходиться біля нашої бібліо-
теки. На станції Дунаївці був теж так само табір для полонених.

– А гетто на території Дунаєвець діяло?
– Я навіть не знаю. Я знаю, шо десь тут було якесь підземелля.
– Тобто виводили розстрілювали зразу, гетто не було?
– Не можу сказати.
– А що Ви про партизанів пам’ятаєте?
– Про партизанів я єдине, що знаю, що я йшов на вечорниці один раз, то дивлю-

ся їдуть санками люди. Гукнули: «Хлопці зачекайте!» Ми стали, думаєм, що таке. 
Дивимся, німці. Думаєм-попалися. Вони підійшли до нас: «Не скажете, де мірочник 



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

208

живе?» Я кажу: «Далеко». Нате вам, дістають листівки, дають. Щоб ви обов’язково 
ці листівки почитали самі й передали людям. Пішли до дівчини, сіли читати. То це 
була УПА. Внизу підпис «м. Ровно». Там було і проти Сталіна, й проти Гітлера. То 
це я пам’ятаю. Десь 42-й рік. То я йшов з сином П., шо в управі працював. Я йому: 
«Треба спалити». Взяли ми їх спалили. Я боявся тоже. 

– Зразу б заарештували й розстріляли?
– Да, і то страшно, й то страшно. Я думаю, цей батькові скаже чи похвалиться, 

то мені тоже буде.
– А хто такий мірошник, що вони шукали?
– А це ж мельник. Вони, мабуть, борошно хотіли.
– Чи пам’ятаєте, як підрозділи Червоної армії приходили?
– Пам’ятаю. Ще хочу розказати, яка мобілізація була. На шосейній дорозі про-

їхати неможливо було, задуло, то всі йшли й очищали дороги. То кожному двору дві 
лопати мінімально, а якщо є хлопці, то всіх мобілізовували на дорогу.

– Тільки чоловіків?
– Й чоловіків і жінок, всіх. Від села до шосейної дороги було 3 км.
– Давали відрізки дороги й чистили всі?
– Да, чистили всі. То я вперше побачив євреїв, які теж чистили. Я побачив що 

таке шестикутник спереді й ззаді. Всі вони мовчки робили, вони до нас не підходили.
– Небезпечно було спілкуватися?
– Да, з ними ніхто не спілкувався. То така була примусова праця. І якщо 

ти міг але не пішов, то записували й подавали туда. Но були такі, шо випро-
шувалися, шо хворі були. В нашій громаді була така хороша людина –бабтист. 
То він казав: «Хорошо, ти дивися, бо на другий раз..» То хвалили його, що він 
хороший був. Це був К. – голова громадського господарства. А П. так і забрали 
після війни.

– Що працював в органах окупаційної влади?
– Да. Казали, що в Полтаві його бачили, чи де він там, не знаю. В селі вже його 

не було. Щоб сказати, шо він шось таке робив?
– В інших населених пунках може й робив?
– Може й так, але в Вихрівці – ні. Нікого не видав, ні комсомольців і нікого. 

Вони виїхали в 41 році, й вчителі.
– Евакуювалися в 41 році?
– Да, директор школи без сім’ї, а інші, там П. в нас такий був комуніст, то вони 

виїхали й повернулися потім. І ще була в нас К., вона була головою колгоспу, голо-
вою сільської ради, я думаю, що вона теж комуністка була. Вона залишилася, бо 
мабуть не встигла. Но ніхто її не видав. Мабуть налякані тими репресіями, я так 
собі думаю. Потім повернулися наші, вона ще працювала потім. Мені кажеться, що 
цей К. – це такий захист був. І цей самий П., можливо.

– Прикривали?
– Прикривали трохи людей. А коли наші прийшли, то ми з батьком перехову-

вався. В нас був сніпками прикритий, в сусіда – під стодолею, був такий погреб. А 
так все-таки боялися, шоб вони не забрали. В нас була сім’я перед цим зупинила-
ся з Кубані. Кубанський козак, з приходом німців він прихильно ставився до них й 
казав: «Вже скоро прийдуть наші, ми будемо тікати, а ви миріться». То ми ховали-
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ся місяць. Мій батько був під Тернополем поранений. Батько був дуже здоровий, 
то він в санітарному підрозділі тягав всіх поранених. То в нього лопатку відбили, 
в Києві операцію робили йому. А я тоже пішов, 26-й рік – відправили в тил. Я 
попадаю в десантні війська. Нас десантували. Один хлопчина загинув, занесло 
на провода. Я попав в госпіталь. Потім в запасний стрілків полк. Звідти мене в 
танковий десант. І я повернувся, й батько мій повернувся. Батько був в першій 
польській армії. Був в Німеччині. Якщо попадалися в полон, то знущалися німці, 
батько розказував.

З нашого села вивозили хліб. Перший раз ми вивезли, а я вантажив, і хлопці всі 
кажуть: «Треба якось вкрасти, бо як же жити?» А тут, на шосейній дорозі, німці зво-
зили метрівки й вони складувалися. І там був один сторож, щоб не розкрадали. Той 
сторож був наш дядько, з Вихрівки. Ми домовилися з ним, що якщо ми скинемо 
пару мішків, то шоб ти знав, що це наше й твоє. А один мішок маємо роздати жін-
кам, які не мають ні куска хліба, старикам. То ми зробили один раз так. Але боїмося, 
побаче німець – це біда. Приїжджаємо, другу ходку робимо, а німець сидів, при-
їхав з Дунаєвець, шось йому дали й він плаче. Питаємо, шо таке? То він ломаною 
російською мовою розказує, що нема моєї сім’ї, знищено, бомба попала в той самий 
будинок. І він розказує і плаче. І каже до нас: «Ви трошки собі візьміть. Всього не 
давайте, їх не нагодуєте». Я все батькові розказав за свою махінацію. Батько каже: 
«Ти луче не йди. Ще хтось побачить, тебе посадять». І вже хлопці тоже трошки 
брали й він нічого не казав.

Виживали?
Да. Таки серед них ще були люди. Людяність повинна бути.

  

Сеніцька 
Марія Василівна,
с. Заставля Дунаєвецького району

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
23.11.2012 р.

– Розкажіть, що Ви пам’ятаєте про примусову працю, про окупацію.
– Німці напали, в нас хата була маленька і я єдна в мами. 12 років минуло, бо-

ялися за мене. Радом сусідня хата ше менша, но там були два хлопчаки. І там мене 
тримали на день, а на ніч сюда.

– Переховували вас?
– Переховували. До хати прийшли, в нас була скриня, в цій скрині мама купила 

ковйор, і два рушники, бо мала дівчинка вирости, треба було щось дати.
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– Придане?
– Придане готовили мені. В людей лапали кури, це я бачила через вікно. 

Мама якраз вигнала ялівку, молока нема, кажем дочекаємся, то вони ту ялівку 
забрали.

– Німці корову забрали?
– Да, забрали. І цей ковйор забрали, й ті рушники забрали, й ше пару курок 

взяли.
– А німці тут заставляли людей на роботу ходити?
– В Німеччину забирали.
– А на місці? Колгосп працював?
– Колгосп якийсь там був, я що знаю.
– Мама ходила на роботу?
– Мама ходила, на нормі була.
– Була своя норма й вона виконувала?
– Да, виконувала. Мусіла! Хай не виконає!
– А молоко здавали, чи якийсь податок?
– Не мали молока бо корову забрали.
– То мама щодня ходила на роботу?
– Нє! Деколи, вона ще слаба була. То шоб примусово не дали, мусіла так піти.
– А батько?
– А батько був вже старий, це в нього друга жінка, перша померла, а я від другої 

жінки. Брати були на войні.
– Батько теж ходив на роботу чи дома сидів?
– Я не пам’ятаю.
– Коли німці обшук в хаті робили, шо забирали? Коври чи як?
– А в хаті який обшук? Була одна постелина й скриня. Найшли ті рушники, а 

вони тяжко красиві, вишиті, мама заміняла за жито колись. Бо ше й грошей не мали 
тоді.

– Німці розстрілювали населення?
– Не знаю, дитина ше була.
– До школи ходили?
– Нє, тоді не ходили.
– Вас в хаті заховали з тими хлопчиками?
– Да, заховали. Я вообше мала 4 класи тут. А після війни я пішла в вечірню.
– А Ви пам’ятаєте як німці зайшли в Дунаївці?
– А хто показував, ховали з першого дня. В погребі десь на чердаку, де бачили.
– До Вас приходили німці чи поліція українська?
– Не знаю, брехати не буду.

  



Розділ III. Спогади подолян про окупацію

211

Чорний 
Адам Васильович, 
1932 року народження, 
с. Січинці, Дунаєвецького району

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
23.11.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. Як заставляли лю-
дей до праці, чи вони добровільно ходили?

– Ну шо вони могли заставляти? Робили люди – як робили. Були колгоспи, 
ну а потому колгоспи не розпускали. Для німців було вигідно не ходити по хатах 
збирати данину, а прийшов до комори, машиною заїхав, загрузили й поїхали. Ну а 
я шо, я пас худобу.

– В колгоспі?
– Нє, свою й сусідську. А в колгоспі ферма оддєльна була така. Свої були пасту-

хи, шо обходили їх там. Ферма була колгоспівська, но німці не розпускали її. Старо-
ста був, бригадіри були.

– Керував колгоспом німець чи українець?
Український. Староста був, мій сусід. Шофером був, але прийшли німці, 

люди вибрали його. Я пас корову в яру, та й німці, німці, німці. Нікого нема – 
повне безвластіє. Грабили магазини, розбивали, замки зривали ламали й ви-
тягували.

– Це як Червона армія відступала?
– Да. Відступала.
– Евакуація?
– Да, хто вспів втекли, виїхали, а хто лишився. Куда було їхати? Ніхто не знає, 

шо робиться. Ні радіо, ні связі, ні передачі – нічого нема. Но десь через три сутки 
мадяри прийшли. З Кам’янця мадяри приїхали. Я вже боявся гнати корову, думаю 
шо буде. Заїхала артилерія начали рубати верби, маркіруватися, бачу наш самольот 
появився, істребітель. То ми всі там в корчі поховалися. А потом вже німці, а німці 
йшли з Хмельницька.

– Німці прийшли, зібрали схід села?
– Ну то зібрали як збирали, якесь собраніє, текего шось робили. Село вибрало 

старосту. К. фамілія, Д.
– А батьки ваші ходили на роботу?
– Мама ходила, тато больний був. То батько в 44-м році помер. Язва желудка 

була.
– А мама?
– Мама була здорова, сестра Єва з 23 року, забрали в Германію.
– В якому році забрали?
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– В 42-ім році. Главне, шо робили? Як спасалися від тої Німеччини? Зразу їха-
ли добровольці. Тут коло воїнкомату була біржа праці. Збирали тих всіх.

– Де зараз воєнкомат?
– Да, де зараз, через дорогу. Там зараз жилий дім, чи шо там построєно. Потом, 

як не стало добровольців, начали ноччю ходити і по 25-й рік. Начали ховатися, ро-
били собі рани.

– А де мама ваша працювала?
– Ну, хазяйка була.
– А в колгоспі працювала?
– Працювала, городня бригада така була.
– Скільки чоловік в цій бригаді?
– Хто його знає.
– А німці заставляли ходити на роботу?
– Ходили за яйці, молоко, м’ясо, шоб не різали свиней, тілько здавати.
– Податок?
– Податок.
– Дороги ходили розчищати, коли позамітало снігами, наприклад, в Дунаїв-

цях, чи ні?
– Ганяли, зимою заверуха. Це й до войни ше ходили. Задувало, та й навіть тран-

спорту не було.
– То німці заставляли дорогу розчищати?
– Заставляли. Чистили. В 43-ім році нас освободили, цілу зиму дощ, болота 

непроходимі, а ті німаки приходять до хати й чисть чоботи. Отаке було. Ну та й 
скидає тії чоботи, а в мене через дорогу криниця була така копанка. Беру тії чоботи, 
несу а там замерзло. Я тим чоботом пробив той лед, та й ще й сам впав в ту крини-
цю. Виліз, лишив їх та й пішов.

– Німці розстрілювали євреїв, військовополонених?
– Де зараз автопарк, там до війни була сільхозтехніка. То там зробили лагер, 

плєнні були. Їсти їм носили, а охраняють мадяри, в жовтій формі, а німці в зелені 
формі. Сидить собі, вогонь горить і заставляє: «Співай пісні «Виходила на берег 
Катюша».

– Їх розстрілювали тут? 
– Розстрілювали.
– Табір був довго тут?
– Я вам точно не скажу. Вигнали плинних, Германія начала набирати людей, то 

там зробили зборний пункт.
– Куди вигнали плєнних?
– В Германію, багато розстріляли.
– Кажуть, шо на території лікарні розстрілювали полонених.
– Може бути, я не отріцаю.
– З вашого села, Січинець, розстрілювали людей?
– Не було таких.
– А євреїв?
– Зробили гетто.
– А де?
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– Де базар, коло ставу, вход на базар, коло церкви, там брама загороджена була. 
Було зроблено гето. Ніхто не мав права туда заходити. Прийшли німці, а сусід полі-
цай, баба моя передавала Розі все. Пішла набрати картофель, того-сього, приходить 
до тої брами, йде безпечно, вона не знала, а той поліцай бабу впалив. А тая Роза, 
єврейка, йшла напротів: «Розонько на, забери, то той висипало на землю».

– А євреїв на рботи відправляли?
– Шо я вам скажу, як били їх – я не бачив, а як гнали, бо я пас череду, ми там 

пасли, називалася Глібока долина. Там був кар’єр, брали пісок. Копають дві ямі. 
Кажу: «Дядьку шо буде?» «А восени картоплі будем всипати» – відказує. Як нача-
ли гнати, де підстанція, а кінець доходив до Січинецького переєзда. Гнали колону, а 
дорога йшла попри ліс, то їх не гнали попри самий ліс, а навпрошки. Загнали туда, 
наголо роздягали, то вони одне на одного, на купу як тільки дасть очерідь, кого 
вбив, а кого ранив. То там кров кипіла. То в Січинецьку річку текла кров. А дітей, то 
привезли машину, скидали тако, скинули, скинули й всьо. А погрузили то шмаття, 
барахло.

– Кажуть, шо повішали євреїв на стовбах.
– Заверуха така була, було шось 18 чоловік. Ходили слухи, шо вони відказали-

ся, їх же забрали на станцію на роботу, вони відказалися розгружати чи шо. То їм 
таке наказаніє.

– А українців, якщо відмовлялися від роботи, їх не розстрілювали?
– Ні, хто втік, то ховався. Росло таке зерно чорне, то засипали в очі, й на комі-

сію, пішли й не приняли.
– Так рятувалися?
– Да! Потом вони це розгадали. То потім сестра бере голку, коле й туда кислоти 

й воно чешеться, роздирає те тіло. Німці дуже боялися чесотки. І це розгадали. І 
потім без комісії на машину, на станцію й в Германію.

– А шодо роботи, то все робили: сноби звозили, молотили, вони своєю косар-
кою, машиною.

– Орали кіньми?
– Кіньми й корову запрягали. Я й сам свою корову, вона чуть ноги не поламала. 
– Й ви разом з нею ходили й волочили?
– Ну, да.
– А платили вам за це?
– Кіло цукру, кіло солі й літру карасіни.
– А давали скільки раз? Раз на місяць, півроку?
– Не помню.
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– Розказуйте все, що Ви пам’ятаєте. Скільки Вам було років?
– Мені було 12 років. Я закінчив 4 класи Кіндратецької початкової школи. По-

чиналися якраз канікули й почалася війна. Ми хлопчиська бігали все. Почалася 
війна, ми в школі вже не вчилися, але в школі була бібліотека, то я хотів вкрасти 
книжок. Думаю все одно німці заберуть. Дістав пару книжок. Я пам’ятаю, в нас село 
евакуювалося. Німці прийшли й забирали нас.

– Була евакуація в селі Кіндратці?
– Да, в село Тишевичі, бо нас мали забрати, гнали на Чотирбоки, там станція 

була залізнична й туди гнали. Всіх нас забрали в село Ничаївка, моя мама звід-
ти родом. Але десь одну чи дві ночі й почалися бої, війна, Припутні, Шепетівку 
звільняли й ми вирішили знову в своє село приходити. Там долина така, річка ця 
Понора. Ми біля цієї Понори стали їхати, приїжджаєм в своє село, а там написано 
великими буквами: «ЗА ПОВЕРНЕННЯ В СЕЛО, РОЗСТРІЛ». Страшно було.

– Це писали німці?
– Німці! Але був фронт, та таке робилося й ми на свій страх й ризик вирішили 

вертатися в село. Село було порожнє, нікого нема, тільки собаки валують. І кілька 
чоловік вбито серед села, ті, шо не могли йти. І ми раптом побачили, шо десь з боку 
Припутень якісь постаті. До них побігли, а то наші вже. Кажуть нам якщо можете, то 
давайте на Припутні, бо в вас тут буде бій. І ми стали на Припутні бігти. То треба ба-
чити, це ж все страшно. Прямо в Припутнях, біля села, бачим просто двоє зарубані – 
чоловік і жінка лежали. А Припутні погнали дальше. Тоже самі тікали на Радошівку, 
а ми в пусті Припутні прийшли. Всю ніч йшли танки і це все, но боїв великих не було. 
Ранком вернулися в наше село. Батько мій мав 45 років, але забрали на фронт і він 
загинув в останній день війни, 8 травня 1945 року. Батька забрали, но всіх їх брали 
тут і з Білогірського району, тут мобілізовували. Найбільше наших людей загинуло 
на Тернополі. Гнали без зброї: «Вперод», хахли хватіт знущалися. І батько мій тоже 
там був й поранили там його. То він приходив додому, але вбили його в Німеччині.

– Які порядки вводили німці, коли окупували всю Україну й село Ваше, Кін-
дратку?

– Це ж фашисти. Приїхали вони, хотіли зразу показати, шо вони – «Європа», 
шо не лякайтесь, не бійтесь. Давали коні, роздавали. Нам дали коня, я його пас, 
потом забрали його. В нас в селі не дуже, але все одно розстріляли людей. Зараз в 
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центрі села пам’ятник стоїть, була Паша Тітарчук, вона була така активістка, ком-
сомолка, її забрали й разом з батьком розстріляли. Гестапо працювали, вишукували. 
У нас великих боїв не було, але за Ізяслав билися. Ми з братом, село пусте, ходим 
шукаєм, шоб шось найти, бо тоже ж голодні були. Прибігаєм в одну хату з братом, 
дядько лежить, як ми до нього, а він мертвий.

– А була сільська громада? 
– Да. Була. Ми там їздили на базари, але найтяжче нам було в час відбудови. То 

тільки на наших плечах.
– А німці платили?
– Та яке там, якшо шось заробиш, то символічно.
– Була примусова праця?
– Поля ж вони роздали. Ми мали своє поле, але загальний двір не руйнували. 

Бо вони хотіли звідти шось мати. Шо в кожного будеш шукати. Ми в селі жили, то 
вони мало приїжджали, наше село глухе.

– Може Ви чули за Ізяслав: чи була примусова праця, чи німці заставляли пра-
цювати в громадах сільських, можливо на заводах? Яким чином це здійснювалося?

– Був возовий завод, вони виробляли вози. Я пишу, про це я зібрав на основі 
документальних даних. Була підпільна організація, Машерук очолював.

– Машерук?
– Машерук. Я про нього пишу. Вони виловлювали, гестапо працювало, ви нюш-

кували все. Багато загинуло людей в Бернардинів.
– Там був табір чи гетто?
– А була піонерка така Аня Сошенська. Тут в нас Старе й Нове місто, партизани 

десь розшукали гранати. Треба було перенести. І ця дівчинка переносила. Один раз 
перенесла вдало, а другий раз німці зловили її прямо там.

– На містку?
– І її мати йшла біля неї, уявляєте, як це матері було пережити. Я спілкувався з 

матір’ю, бо вона ж пережила й сина, й дочку втратила. Володю вбили в партизансько-
му отряді, а Аню оце ж і вкинули в Горинь. Потім достали, вона похоронена в Ізяславі 
на кладовищі. Так шо юні боролися теж. Німці багато постріляли тут євреїв.

– Де найбільше знищували євреїв?
– Я знаю всі місця. Як їхати на Зубарі, на Ріпки, то тут наліво ліс. Це Облоги, 

називали його. Ну, там Гайки, отам дуже. І там дуже багато євреїв постріляли.
– Там є пам’ятник?
– Є пам’ятник. Друге місце біля Сошного, там розстрілювали. Там є, я писав 

про неї. В неї було 9 дітей, Барчук Ганна. Вона каже: «Діти. Базари були, то яєць 
занесла продала та й додому вже йде. Але йду, й дуже, багато людей, їх ведуть німці 
й поліцаї оточили й до лісу. Каже я стала й страшусь». І раптом один з поліцаїв її 
раз – і туди. Там хто буде розбиратися? І вона вже копає могилу, а діти ждуть дома.

– Самі собі копали могили?
– Сама. Каже дивлюсь, був поліцай такий К., його потім партизани розстріля-

ли. Він на коні, німці й поліцаї на коневі. Вона каже: «Павле (він з Білева). То це ти 
мене будеш стріляти? А ти ж колись з Іваном хрестили моїх дітей!» І щось в цього 
поліцая осталося.

– Совість прокинулася?
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«Якшо не боїся попід моїм конем і тікай. Я тебе не буду стріляти» – сказав. І вона 
втекла. Вона так була налякалася, ночами не спала. Але вижила й розказувала все це діло.

– За свідченнями очевидців, було організовано гетто в Ізяславі в Старому 
місці. Ви знаєте щось про це?

– Було таке. Я туди не ходив бо був малий, але воно було в Старому городі, де 
колишній костьол. Зараз там немає нічого, будинки стоять, а там було гетто.

– Може, Ви щось чули про нього?
– Там багато людей загинуло. В основному, там німці євреїв стріляли. Там вон 

були в гетто, потім їх забрали й постріляли. В Гайках, Облогах спочатку. А друга 
черга, бо вони спочатку залишали тих людей, які їм треба: шевців, перукарів, чобо-
тарів. Але потім і тих забрали. Більшість їх постріляли. Деякі потікали в партизани.

– А крім євреїв, знущалися?
– Крім євреїв, в мене книжка є, то я тут пишу про цих партизанів, в мене були 

такі матеріали, я брав з КГБ колишнього, брав це, шо залишилося. Ну були тут 
зрадники, які служили німцям, але їх доля не завидна, їх постріляли наші. Тут, в 
Ізяславі, великі бої були, багато загинуло людей. Ізяслав два рази брали. Перший 
раз партизани відвоювали, але німці викликали підкріплення, й наші відступили, а 
вже тоді, як підтягнулися регулярні війська й ще партизани допомогли й 5 березня 
місто було звільнено. Ну а ми ходили хлопчиська, в мене товариш був, зі мною в 
один клас ходив, розбирав снаряда, йому вибило очі, він був сліпий все життя.

– А школи працювали в період окупації?
– Ні! Спочатку працювали, а потім не працювали.
– А Церква? Дозволяли німці ходити до церкви?
– Працювала церква.
– Дозволяли німці ходити до церкви? 
– Дозволяли. Люди зразу думали, Гітлер сам захлинувся своєю кров’ю. Якби він 

вів іначу політику, то багато людей ждали його як звільнення, ждали як визволителя.
– Від більшовиків?
– Да, був 37 рік, був 33 рік, скільки ми перетерпіли. 33-й рік – голодовка, я помню 

як тяжко було жити. А скільки людей хапали, 37-й рік. От в мене товариш був Василь 
Овчарук, ми ходили в один клас, приходить рано й плаче: «Вночі батька забрали». За-
брали вночі, 37-й рік, розстріляли і всьо. Тоді було страшно, їздили тройки ці, люди 
боялися. Й коли забрали місто без великих боїв, то люди думали, що це справді визво-
лителі прийшли, а вони такі самі. Які це визволителі? Завойовники, та й все. Як вони 
побачили, що стільки людей зничтожають, люди стали йти в партизанські отряди.

– А мати Ваша десь працювала в колгоспі?
– Коли прийшли німці, то в нас було своє поле. Дали землю.
– Німці дали вам?
– Да, німці дали. Був староста колишнього колгоспу. Кожен мав собі кусочок 

землі та й працювали.
– Якісь податки німцям платили?
Так, але вони не встигли ще забирати, бо люди вміли красти вже, ще за радян-

ської влади. Навчилися трошки ховати. Але німці ж хотіли себе показати, шо вони 
кращі. А потім вже коли почали ці репресії, то один другого змінив, бандіт-бандіта. 
Народ наш витерпів багато.
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– А вас і хлопчиків запрошували німці здійснювати перевезення, щось допо-
магати? Дітей до роботи залучали?

– Брали, в мене є сестра старша – на копання окопів, а найстарша сестра, в 
Німеччину забрали. Дуже багато забрали в Німеччину.

– З вашого села теж?
– Моя сестра Ліда була в Німеччині, прийшла 45-го року, коли батька вже не було.
– Як там німці ставилися до наших українців?
– Німці якщо вивозили, то вони там не проявляли таких агресій. Вони взяли, 

шо їм треба й дай Боже ноги. Вони не ночували в селі. А поліція була. Були ж по-
ліцейські участки. І цей, шо я казав, шо сказав цій жінці тікай, був начальником 
поліції. Паскуда була! Але все равно шось..

– Людяність залишилася?
– Остатки людяності залишилися. Він поміг, а то була б сама на себе копала моги-

лу. Ну, а 47-й рік голодовка ж була така сама. І я вже був їздовим, бо в 47 році поступив 
вчитися, я вже став студентом, а до того часу я був їздовим. Їсти хочеться, а хліба нема.

– Ви й під час війни були їздовим?
– Я був, я кіньми їздив й возив снопи, зерно, буряки – все це. Приїхав додому, а їсти 

хочеться, снопи такі тяжкі, не мона їх підняти. І от коло машини. Сьогодні я вожу снопи. 
Снопи кидали й там зерно, дозволялося поїхати додому шось поїсти. А їсти шо, як нема? 
А їду на конях й взяв для коней, коням можна взяти з-під машини одвійки, послід. 

– А людям?
– Нє! Шо ти? Не можна. Так я взяв для коней, опалка, везу. Приїхав додому 

взяти, бо якшо я візьму так то мене з тюрми не випустять. Приїжджаю додому, по-
дивився нікого нема. Раз! І в відро з опалки взяв, вкрав, вечором на жорна й змолов. 
Був хліб! Так, крав в коней. Конешно, все забирали.

– Це після війни чи під час війни?
– Зважили, їдь, везу, ніс останню торбину, висипаю і свідомість втратив.
– Від голоду?
– Від голоду. Отаке в нас було життя.

  

Хорват 
Микола Олександрович, 
с. Михля, Ізяславського району

Записав Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник Держархіву Хмельницької обл. 
27.11.2012 р.

– Я жив в Ізяславському районі в с. Михля. Мені було чотири роки, як розпо-
чалась Велика Вітчизняна Війна. Згадується мені, як під час війни, коли вже нім-
ці зайняли село, організувався партизанський загін, бо половина, ні, навіть один 
кінець села, прямо впирається в ліс. Ліси величезні тягнулись до самих Карпат. І 
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зразу там організувався партизанський загін. І ті партизани спалили міст, який був 
в нашому селі Михля. Цей міст на річці Шлюза наше село ділив на дві половини 
– більшу і меншу. Моя хата на меншій половині села в одній стороні. Так от, коли 
партизани спалили цей міст, йшла німецька колона автомобілів, танків і не могла 
пройти дальше в другу половину села. Ця колона направлялася з Ізяслава в Славуту. 
Це короткий шлях. Це два районних центри. І вони не могли проїхати, тому що міст 
розвалений, річка розлилася, той ставок там стояв, ставок зійшов, болотом вони не 
могли проїхати. Якимось чином вони проїхали і на другий день після цього німці по-
чали палити село. Ту половину, що більша, яка прилягає до лісу, вони спалили до тла. 
Коли наша сім’я побачила, що горить село, то моя мама, бабушка, сестра мамина і я – 
ми всі втекли в сусіднє село через річку Горинь. Така річка протікає між нашими двома 
селами. Так з Михлі ми на Пудренці втекли через річку, бо бачили, що село вже горить. 
Ми там пробули десь кілька днів, у тому сусідньому селі, і побачили, що наша вулиця 
не горить. Німці спалили ту частину села, вони вважають так, що партизани там біля 
лісу, а тут нема. Наша вулиця і хата лишилася не спаленою. І ми вернулися додому і 
прожили там в цій хаті вже в наполовину спаленому селі. А люди, котрі були з тих, з 
другої половини села, що згоріла, втекли в ліси. І прожили там в лісах, в землянках, 
копанках. А ми жили тут, в цій частині. В нашу хату поселився німецький офіцер, наша 
хата була не погана, а нас вигнали. Нашу сім’ю вигнали і ми поневірялися в районному 
центрі Ізяслава, а потім по всіх селах і так до кінця війни, аж поки наші не зайняли село. 
Наша сім’я поневірялася, но ми всі лишилися живі. Потом вернулися, коли наші вже 
звільнили Михлю, ми вернулися додому і там так і жили. Ну під час окупації працюва-
ла мама, бабушка, сестра мамина в колгоспі. Колгосп такі діяв, тільки що вся праця, все 
що робилося, все що збиралося, німці забирали. Командували в селі поліцаї. Особисто 
я бачив німців, бачив як вони зрізали дерева навпроти нашої хати. Величезну вербу 
зрізали, бо вона мішала проїхати німецькій машині. То вони взяли її і прямо на наших 
очах зрізали. Як виганяли з нашої вулиці, яка лишилася не спаленою. Виганяли всіх 
жителів із села в Ізяслав. Тоді якраз будувалась така лінія оборони, наші наступали, 
а німці цю лінію будували. І всіх жителів вигнали, щоб ми не мішали. Ну гнали нас 
нагайками. Це було зимою. Після того, як партизани спалили міст, вони напали на ту 
колону, вони вбили три німці і за це німецьке командування взяло в заложники два-
надцять жителів села і розстріляли в глибокій долині. Така частина дороги, яка веде з 
Михлі в Ізяслав. Хто писав про Ізяслав, то вони повинні це знати. Бо всі сусідні села 
лишилися живі: Лютарка, і Пудринці, і Ратушівка, і Сивки і по другу сторону Ізяслава, 
тільки одна Михля згоріла. Оце те, що я пам’ятаю.

– Чотири роки, але в пам’ять дитині врізалось.
– Я пам’ятаю, як ми йшли, село горить, а ми вертались додому.
– А людей виганяли на роботу?
– А людей вигнали з села. Вони повтікали в ліс, хто куди і як.
– А будувати укріплення німці заставляли?
– Я цього не знаю, бо нас вигнали. Сім’ї, що лишилися в неспаленій частині 

села, то нас вигнали в Ізяслав. І ми поневірялись, поки не прийшли вже наші. От 
такі в мене дитячі спогади.
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Кам’янець-Подільський район

Олійник 
Марія Гнатівна,
1924 року народження, 
с. Чабанівка, Кам’янець-Подільського району

Записав Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник 
Держархіву Хмельницької обл. 
27.11.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації.
– Як почалася війна, переходили німці.
– Через село переходили?
– Да. На мотоциклах їхали.
– Колгосп працював?
– Нашож, працював, та й заставляли. Копали, збирали, всьо робили.
– Примушували німці до праці?
– Німці до нас нічо не мали.
– А все свої?
– Всьо свої! 
– А хто був старостою?
– Був Василь. Я не пам’ятаю фамілії. Його забрали.
– Як наші прийшли? 
– Да, як наші прийшли, і його забрали й так і не було.
– Мабуть розстріляли?
– Да. Одні казали, шо розстріляли, а другі – шо послали в якусь хімію.
– А батьки ваші тоже в колгоспі робили?
– Ой! Батько мій ще до колгоспу вмер, в 33-м році.
– А мама?
– А маму засудили, не хотіла йти в колгосп – тай засудили.
– То Ви самі лишилися?
– Я лишилася з другою сестрою. Тай ми пасли худобу.
– То скільки років Вам було?
– Мені було 12, а ті було 10.
– А до школи ви не ходили?
– Ходила, штири класи кончила.
– А церква робила, коли німці були. Ходили люди до церкви?
– Ходили. Стара школа була й коло неї церква і ходили.
– А де школа була за німців?
– А школа була нова.
– То ви що ходили копати?
– Копали землю й сіяли.
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– Були коні, трактори чи все вручну?
– Ні! Всьо вручну. І садили, й збирали.
– Німці платили, чи просто їжу давали за Вашу роботу?
– Платили нам, да.
– А скільки?
– Не помню.
– Забирали в Німеччину?
– Да, я сама була б в Германії. Я тікала 3 рази.
– Це як забирали, список складали?
– З сільради назначали. Я тікала й так не попала.
– А старосту вибирали люди, був схід села?
– Оце я не помню. Помню, що він не хотів бути й просився.
– Не хотів бути?
– Дуже не хотів. А люди напосілися всі, шо будеш старостою.

  

Олійник
Марія Дементіївна,

1923 року народження, 
с. Чабанівка, Кам’янець-Подільського району

Записав Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник 
Держархіву Хмельницької 
обл. 27.11.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. Як прийшли німці, 
чи розігнали колгосп?

– Робили та й всьо.
– А шо робили?
– Косили, на машинах. Трактори були! Сапали на полях зразу, як почалася ві-

йна. А потом не було вже нічого. Самольоти летіли, ховалися туто і стріляли.
– Скільки Вам було?
– Я з 23-го.
– А колгосп німці не розігнали?
– Нє, не розігнали. Який він там був – пуття йому не було, але колгосп був. 

І Т. був головою колгоспу. Він був єден на село.
– А на селі староста був?
– Староста був. Тікала, ховалася шоб в Германію не забрали. З Кам’янця втікла, 

ночою йшла, ховалася 6 неділь. І таки не пішла в Германію.
– А ви шо робили?
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– На полю.
– Норма, буряки?
– Молоко приймала, була така голодовка. Дуже тяжко було. Люди приходять і 

єле не вмирали, доки того молока дочекаються.
– А за німців шо ви робили?
– На полях сапала, косила й коса не клепана. 
– Чи платили вам за те, що ви робили?
– 20 копійок на день.
– Давали німці?
– Да, давали німці, а ми жнемо, тай сіла під коньом, тай втерла в торбинку того 

зерна. Як вдалося, то вдалося, а як нє, то відобрали, но не били.
– Не били?
– Нє.
– Був бригадір?
– Нашож, був бригадір. А потом вже було трохи легше, війна кончилася. Я 

була шось три роки бригадіром. Було в колгоспі 68 пар коней.
– Як німці відступали, то дуже багато людей положили. Ранених в нас в хаті 

було 12-14 чоловік. І так в кожнй хаті.
– А ви до школи ходили під час війни?
– Нє.
– А євреїв не розстрілювали?
– Розстрілювали.
– Розкажіть, чи були в Чабанівці євреї.
– Були, були. Забирали їх, як вони прощалися на Пізюрській горі.
– Де вона?
– Тако як Вахнівці й там горб такий і туда їх виселяли. Спочатку збирали їх в 

Старій Ушиці, зара затопило, а тоді був маленький городочок. Дві-три вулиці не 
більше. То там їх збирали всіх і в Кам’янця. То казали, що тако аж земля дихала. Й 
кров.

– У Вас в селі були євреї?
– Були.
– Багато?
– Десь з шість.
– І німці їх забрали?
– Нє, нє, не забрали, вони лишилися, но вони не довго були. Їх зібрали й по 

всіх селах. І в Стару Ушицю туди, на долину, а потому нагору. Но там багато їх 
не було.
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Олійник 
Мотрина Дмитрівна, 
1925 року народження, 
с. Чабанівка, 
Кам’янець-Подільського району

Записав Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник 
Держархіву Хмельницької 
обл. 24.11.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. Як прийшли німці, 
чи заставляли людей до роботи?

– Як прийшли німці, то забрали нас в Миколаїв на роботу. Пішки ми йшли 3 
неділі й 3 дні.

– Миколаїв це місто, що на півдні?
– Ну, місто, нашож. І ми там робили. Ми палили пшеницю, покоси, бо ще були 

не зібрані. Війна як началася так і…
– Не встигли зібрати?
– Да, і ми громадили й палили. А потому, хто міг, той тікав додому.
– Назад в Чабанівку?
– Ну, мене тато привів, бо віти почали тікати, а я боюся тікати. Потому ми таки 

пішли з того села. Прибивалися ми ближче до води, до Бугу, щоби нам переплисти 
Буг й йти додому. Нас було четверо.

– То Ви прийшли сюди до нас в село?
– Ми лишилися ше в одному селі, бо боялися, німці вбивають. Та й той хлопець 

каже: «Пішли вдвох». А я побоялася. Кажу йому: «В мого брата буде весілля, підеш 
скажеш батьку шо я йшла з тобою й не дойшла, бо боюся».

– Це в 41-му році?
– В 41-му році, ми були ще в Миколаєві.
– То це в 42-му?
– Да. Тай так я там була й писала до тата письма.
– А що ви там робили?
– А там буряки сапали.
– Норма була в кожного?
– Ашож. Норма була. Тако рядками нам відчитають, тай ми так сапали.
– Це німці?
– Та які там німці? Такі як ми бригадір з того села. І давав нам роботу.
– А за те, що робили, платили чи нічого?
– Ніхто нічого не платив. Ото за харч ми робили.
– Робили за їжу?
– Да. Пишу до тата письмо, шо лишаюся, бо тікати боюся. Тато взяли 

справку на себе, шоби вони їхали поїздом, а мені справки не дали, бо я ніби 
тікаю. Але одного разу написали письмо: «Я взяв справку й поїздом приїду 
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за тобою й тебе заберу». Тай вони прийшли й я зібрала свої вещі і в путь. Ми 
двоє з татом. А дві дівчини лишилися, а хлопець пішов першим. І так мене тато 
доправили додому. А сукман каже: «Ну шо, Тимчук, ведете дівчину додому?» 
Каже: «Веду». «Ой, я б казав вам не везти, бо зара будуть назначати знов в 
Германію», – каже сукман. Тато каже: «Може підеш у Вапнівці, пересидиш». А 
я кажу: «Буду ходити, накучати вуйкові, він буде за мене боятися». На Марії 
Магдалини святкували, наймили музики, то я пішла гуляти, то нас тоди багато 
назначили були. А мало шо пішло. То хто викуповлював, хто так облишався, в 
кого діти малі. То нас тільки взяли семеро.

– То там прямо на музиках назначали, хто буде їхати?
– Тоди. Привезли список і почитали. То я ше поробила до Покрови.
– А що ви робили, був колгосп?
– Наякжеш, був.
– Люди ходили на роботу?
– Ходили на роботу, до машин і молотили і віяли руками, всьо робили. Шо ка-

зали – то ми робили. А 14 жовтня нас вже до Камянця зібрали і тато мене відвезли 
своєю підводою, бо в них були коні, кажуть як ти будеш чиюсь підводою їхати, то в 
мене коні є.

– Аж в Кам’янець відвезли, там був збірний пункт, всіх туда звозили й на 
поїзд садили й відправляли?

– Да, да, так. Прийшла комісія, тато кажуть: «Кажи, що така в тебе слабість, 
така слабість».

– Шоб не взяли?
– Да. А ми пішли на ту комісію, порозбиралися, подивилися, gut, і забрали.
– То скільки вам було років?
– Ну, считай від 25 року.
– А школа працювала за німців?
– А що, в школу ходили.
– І церква була?
– І до церкви ходили.
– Були поліцаї, управа, староста?
– Канєшно, був. Але я при нім не була. Нас забрали, прийшла електричка, ви-

садили нас на ту електричку та й повезли. Завезли в Германію, як в район.
– То це почалася війна, прийшли німці вас забрали то вели пішки на роботу?
– Да.
– І йшли військові з автоматами, шоб ви не тікали?
– Нє. Так просто гнали, а хлопчики потікали, а я боялася.
– Це Вас відвели в Миколаїв на сільськогосподарські роботи?
– Да.
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Олійник 
Палана Сидорівна 
1921 року народження,
с. Чабанівка, Кам’янець-Подільського району

Записав Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник Держархіву Хмельницької обл. 
27.11.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. Як прийшли німці, 
чи заставляли людей до роботи?

– Вони прийшли, німці, і забирали нас у Германію.
– Але ж не зразу, розкажіть про колгосп, чи ходили на роботу?
– Не зразу, ходили на роботу, робили всьо чисто. Я була коло худоби, доїла 

корови.
– Скільки вам було років?
– Я з 21-го року. Робили, був тютюн, ми сапали. Прийшов О. П. й каже до 

мене: «Йди, Палано, бо тебе в Германію забирають». З поля забрали мене, завезли в 
Кам’янець, там перебули. А Йосип Пастушків, його тоже брали в Германію, та й він 
втік, знав куди тікати.

– Назад в село втік?
– Втік й дома був. Чи він сховався чи шо, я не знаю. Нас німці в поїзд посадили, 

тай везли.
– Як почалася війна, та прийшли німці, то вони збирали всіх людей, щось об’являли? 
– Вони не збирали.
– То був колгосп?
– Був колгосп, був той В. Г. староста.
– Де він жив?
– Він був у приймах. Він був старостою й назначав нас в Германію.
– А були поліцаї, шусмани?
– Були.
– Багато?
– Було, було. Ш. М. був бригадіром, назначав нас у Германію. Котре було розум-

не, втікло – тай не поїхало. Ховалися, як Марія Шемреїха, ховалася в Рахнівцях, а 
її чоловіка забрали в Германію. Ми разом навіть були. Він, Ганя Цимбаліста, Домка 
Мулярова, Олька, Петрусь, Грішка Басюк. Так нас разом забрали й ми трималися 
купи.

– А де робила Ваша мама, як Ви ходили на ферму?
– На полі, норма була, тато був їздовим.
– А щось платили за роботу німці?
– За їду працювали. Варили їсти в колгоспі.
– Кантора була, вона зара є.
– І за німців там сиділи?
– Ну, да.
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– А німці в нас не жили?
– Нє, тільки свої німці прийшли й назначили, й пішли туди на Бесарабію. Чула 

шо казали, що на Дністрові їх багато й потопилися.
– Старост ніхто не контролював, назначили й пішли?
– Ніхто. В. Г. поназначував.
– А над людьми він знущався?
– Тут нічого не казав, а там у Германії вже як ми були, то заставили в нас в за-

воді замітати.
– Як прийшли наші, то старосту не розстріляли?
– Я що знаю.
– Як ви приїхали з Німеччини, то він тут був?
– Не було.

  

Ткачук 
Володимир Васильович,
1925 року народження, 
с. Чабанівка, 
Кам’янець-Подільського району

Записав Галатир Віталій Вікторович,
науковий співробітник Держархіву Хмельницької обл. 
27.11.2012 р.

– Розкажіть, що Вам запам’яталося про період окупації. 
– Ну шо я пам’ятаю? Перед цим, як началася війна, пройшла мобілізація отут, 

чоловіків і таких пацанів як я тоді був.
– Вам скільки було років?
– Мені було 17. Нас взяли через воєнкомат, він вже був в Курилівцях. Нас 

спровадили на схід. Дійшли ми до Бару, а там всьо розлетілося, ніхто нас не сопро-
важдав. Пустили на самоплив.

– І ви потікали?
– Ніхто не тікав, просто розійшлися, й всьо. Для таких дітей треба було, шоб 

хтось старший був. Нє, вроді назначили старших, но Бог їх знає де вони ділися. 
Прийшли ми додому. Коли направляли нас на схід, то за Новою Ушицею ми бачи-
ли, шо німецькі самольоти пролетіли й кинули листовки. Я одну бачив з них. Вони 
там агітірували шо українцям нічого не буде, рускі надійтеся, а жиди, де хочте, там 
подіньтеся.

– Така листовка?
– Така була листовка. Ну ми прийшли додому, в армії такого толку не було, су-

матоха була. Дехто з мобілізованих, як ми прийшли, вже були дома. Видно кинули 
оружіє й потікали. В мене сусід Дудко вже був дома, Яків Кравчин тоже вже був дома.
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– Коли Ви прийшли, шо тут застали? Колгосп був?
– Колгосп був. Певний час, пройшло може місяць, ніякої не було інформації. 

Німці прийшли сюда, а фактично, більше року я був тут при окупації. То за весь 
час я бачив всього-навсього три рази німця. Фронт двігався, а тут, в тилу, була в 
Кам’янці якась їх застава. Де найближче, то в Вахнівцях була застава і в Грушці. 
Більше тут нічого не було. Зразу почали колгоспи розбирати, як тепер.

– Красти?
– Нє, не красти, просто худобу вигнали, частину роздали людям, хто не мав 

корови, коні почали роздавати. Але пройшов невеликий час, десь під осінь, і всьо 
то прекратилося й ті коні назад зібрали. І вже назвали не колгосп, а загальний двір. 
Шо на місці було? Оці застави німецькі, ми відносилися до Вахнівців, пройшла 
організація добровольців шуцманів. Це була місцева поліція.

– Це в Чугрі?
– Скрізь. В Чугрі пішли двоє: Я. А. і Ш. С.
– А в Чабанівці?
– А в Чабанівці, я ходив сюди в школу.
– Школа діяла?
– Школа не діяла. А в Чабанівці шуцманом був І. В. Він був до війни, щось в 

райкомі комсомолу робив, а потому перед войною, відімо, знали, шо буде война, 
проходила мобілізація. Багатенько вчителів мобілізували. Наприклад, був Венгрев 
Василь Якович – український мовник, був Бажан – вчитель з Вахнівців, біолог, 
його мобілізували. Був Без Сєргей Дем’яновіч, чоловік Полі, вчитель російської 
мови. Ящишин був, Вольський був, мобілізували.

А його дали сюди вчителем, старшим піонервожатим. Але поскільки вчителів 
мобілізували, то він читав в школі ботаніку. А коли вже прийшли сюда німці, то він 
став шуцманом і в Кривчанах застрілив хлопця, це вже в 42-му році. І партизани 
його тут у пісках розстріляли.

– А були тут в нас партизани? 
– Про партизанів 41-й рік було тихо, ніхто не знав. А в 42-му – вже появилися. 

Но це його розстріляли аж в 44-му році.
– При визволенні вже?
– Да. Но радянських військ ще не було, а партизани діяли вже відкрито. Був 

другий інцидент, у Подільському: тоже були ті шуцмани, й там був один такий, як 
кажуть, насипав солі не одному. То його розстріляли під вечір. Була якась там ве-
чоринка в якісь хаті, і він там був присутній. Сидів за столом, в него була вінтовка. 
Двох підійшли піднесли пістолет, він не встиг навіть вінтовку взяти, розстріляли.

– Як діяв загальний двір?
– Люди так, як при колгоспах, робили разом всі.
– Не під нагайкою?
– Ну як? Місцеве керівництво було. Но якшо десь хтось шось чуть-чуть про-

штрафився, то тут я не бачив, шоб били, але брали в жандармерію якусь й били 
шомполами, руками як попало. Я розкажу, як тут били одного. Той шуцман та був 
зв’язаний з партизанами. Як прийшли радянські війська, то йому ніхто нічо не ска-
зав.

– А хто був старостою в Чабанівці?
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– В Чабанівці, не пам’ятаю. А в Чугрі було три старости. Першим був Д., по-
рядна людина. Він коваль був і пасічник хороший. Його поставили старостом 
першим, но він оказався найрозумніший. Йому було под 60 років. Він нікому 
нічого не казав. Вийде на поле. Я добре пам’ятаю, бо я вже тоді робив, одна шта-
нина закачана, друга не закачана, пройде помежи люди. Скаже: «Добрий день» – і 
пішов з палицею. Йому тої палиці не треба було, но він ходив з палицею. Викли-
кають його в управління, були ж виїздні коні, всьо було, він не їде, йде пішки. Він 
так побув кілька місяців, побачили, шо з него діла нема, його відправили. Став на 
його місце другий. Цей грав двойну роль: і з людьми по-хорошому, і з німцями. 
Виконував німецькі вказівки. Наприклад, перший раз в Німеччину він мене від-
правляв. І своїх два сини відправив. Нє, одного він, а другого-другий. І цей був, 
наверно, з рік. Потому чи він пішов сам чи його відправили, став третій П. А. Це 
мій сусіда був. Шо характерно, як людина міняє свою психологію, він був десь у 
період НЕПу, був добрий злодій. Потому, коли проходила колективізація й інду-
стріалізація, він став організатором радянської влади на селі. І за перевищення 
влади дали чотири роки з половиною строгача. Він відсидів, повернувся й став 
бухгалтером в колгоспі. А коли прийшли німці, вже третій став старостою. Це 
був строгий дядько. Він міг і бити і всьо могло бути. І як розплата їм. Першому 
старостові, коли прийшли радянські війська – нічого, другому – 10 років, а цьому 
25. Так він пішов і на сьогоднішній день. Шо дальше, вот так і робили в колгоспі. 
Я на той час уже з осени (сестра моя була дояркою, вона й пасла ту худобу, а мене 
потом узяли) я її заміщав. Вона дома була, вона більш спосібна, як я. Тай так я зі-
мував, годував воли. 12 волів годував, а під весну став їздовим, бо ж не було кому. 
Десь у березні місяці 42-го року пройшов набір хлопців, дівчат, вигнали силою 
шуцмани в Миколаївську область. Сезонні роботи, там землі багаті, а робити не 
було кому, забрали багато людей, а нас пацанів, підлітків, на їх місце їздовими. 
Й так всі люди робили. Я пропустив момент за третього старосту. Коли в 42-му 
році…

– Вам платили німці?
– Нічого не платили, ніхто копійки не платив. Один раз у 42-му році дали не 

за роботу, а просто всім по 10 кг муки. Всьо, і більше ніхто ні копійки. І так люди 
робили. Забрали в Ніколаєв молодих на літо на сезонну роботу. З Чугра забрали 
десь зо 20 чоловік. З Чабанівки тоже не менше. І вже літом в 42-му році, десь перед 
жнивами приїхав німець один, він в Грушці був. І з переводчиком. Зібрали людей, 
проходила агітація добровільно їхати в Німеччину. Розхвалював, як там має бути 
добре, но переводчик був розумний. Ні одного разу не сказав від імені себе, а все 
казав пан каже… Но ніхто не поїхав. Я не пам’ятаю, шоб з Чугра хто поїхав добро-
вільно, а з Чабанівки дехто поїхав. Це перший раз я побачив німця. Як я другий раз 
побачив німця? Це була, наверно, косовиця конюхи, було декілька старших чоло-
вік, по 60 років, шо їх ніхто нікуди не брав. Возили ми в Грушку конюху і їздові, в 
кого коло коней були лошата, то того викликали туда й гарних лошат вибирали й 
забирали, відімо, на фронт. І шо проходило ше? Це вже 42 рік, зимою тоже приїж-
джали, але це з управи, Старої Ушиці. Там Б. й ше один, вели таку мову, шоби люди 
здавали, хто має кожух, валянки, рукавиці теплі, теплий одяг для німецької армії. 
А загальний збір за кожух дасть 5 центнерів зерна. Але ніхто не давав. Потому вже, 
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в другій половині літа, почали забирати силою в Німеччину. То зразу добровольці 
а потому примусово. Першого разу з Чугра взяли з десяток або півтора десятка, 
за весь час, за два чи три набори, вдалося з Чугра троїм повернутися додому зразу 
таки. По-моєму, в Перемишлі була комісія і там.

– Завернули?
– По комісії. Значить один – Пантилей Василь – мій друг, повернувся. Я на-

віть бачив справку з печаткою, но не пам’ятаю, яка то була причина. Потом був 
Костюк Василь (він потому втопився), це вже було наводнєніє, він переходив на 
той бік, був випивший й втопився. То цей пішов на таку хитрість, казав шо в нього 
недержаніє мочі й обмочився там і його комісували, зняли. І третя, Залізецька Юзя, 
чи в неї була епілепсія, чи вона так могла зіграти це діло. Тоже їх троє, вдалося їм 
від Німеччини викрутитися. Потому саме на Покрову, мене брали вже тоді. Брали 
нас десь чоловік 20. Старостом ше був той другий. Треба було на Покрову явитися 
в Кам’янець. Шуцман там, виганяли з загального двору давали підводи, а я вже був 
їздовим, і з тими нашими торбами на вози й везли в Кам’янець. Поскільки Покрова, 
а в Чугрі був празник, то не так їх було й вигнати в той празник.

– А в Чабанівці музики теж грали?
– В Чабанівці празник на Миколая. А це празник в Чугрі був, Шелестяне, Со-

колець і Рункушів. Ну, й нас погнали в той Кам’янець, а батько мій тими кіньми 
вже везе мене. Я їздовим був, а забирають. По 5-6 хлопченят і дівчат на підво-
ду. Приїхали ми в Кам’янець, а там вже тих відправили, погрузили в вагони, ми 
запізнилися. Мій батько з старостою Б. А. в хароших отношеніях. Каже, бо він 
грав на дві стороні. Ви пока не йдіть, я піду доложу. А нас було коло десятка, він 
пішов туди доложити, батько вийшов з того будинку і махнув рукою, що тікайте. 
І я ті коні, й заїхали ми в вуличку й чекаєм, я ж батька не лишу. Чекаєм коли 
староста проїде виїзними кіньми. Чекали, чекали, поїхав він, вже мій батько йде 
з палюгою, і ми так повернулися. Потому вже, другий раз це було 8 листопада 
на Дмитра, з Чугра, вже тепер я знаю, яка причина, в Німеччині пройшла була 
тоталітарна мобілізація, коли під Сталінградом дали німцям джосу доброго, то 
вони забрали всіх своїх в армію, а робити нема кому. То з Чугра 96 чоловік взяли 
за один раз. З Чабанівки повезли 100. Ні одного німця тут не було в Чугрі чи в 
Чабанівці, виправляли старости й шуцмани. Там в Чугрі Ш. і староста П., самий 
преданий. Він який преданий? Він нашим і вашим, лиш би бути коло корита, як 
тепер у Верховні Раді. Нас виганяли по двох з хати одної, є дочка з мамою, батько 
з сином, брат з сестрою, обшим вже по одному не хватає, забирали по суті всіх. 
Нас виганяють 8 числа вже так під вечір, підводами їдем в Кам’янець. Їдем всю 
ніч, на ранок приїжджаєм. І зразу нас, нікакіх там у вагони наглухо закрили, й 
всьо. А як саме виганяли? Ну, є такі шо йшли так, а є такі шо впиралися – всі 
по-разному. Виїхали ми на гору з Чугра, бо то на долині, хутір, там тоже забирали 
багато й була така одна Настя Грицьова, ну, вона старша була за мене, розумніща. 
Вона ні в какую, не йде. Зігнулася над столом, плаче й не йде. Цей староста за-
ходить, палюгою її й вигнав. І всіх відправили. Тепер трохи заскочим вперед, коли 
вже прийшли красні, уже їх судили, хтось написав, її викликали як свідка, вона це 
сказала й йому 25. Так шо суд підходив правильно. Одному нічого, другому – 10 
років, а третьому – по заслугах.
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– То цей загальний двір був разом і Чугор, і Чабанівка?
– Нє, нє! В кожнім селі він був. Це вже недавно пройшло об’єднання. А то кож-

не село мало колгосп. Де великі села Рункушів, то там було два колгоспи.
– Два загальних двори?
– І потому вже два загальних двори. А тут вже був загальний двір: Гута, Чугор, 

Чабанівка, Раколупці.
– І всі працювали й продукцію відправляли в Німеччину?
– А продукцію, зерно, навіть я возив в Кам’янець на склад, а там хто знає куди 

вони його відправляли. Такої продукції, як м’ясо, таке я не пам’ятаю, шоб хто його 
брав, бо не було шо брати, а зерно здавали, збирали.

І от я тобі коротенько скажу, як везли. Значить, погрузили нас у вагони, товарні 
вагони закриті наглухо. Єдине, шо було, трошки соломи кинуто. А ми з торбинками, 
бо тоді було таке життя, шо чемодана ше хто мав, а хто й не мав. Наприклад, я не мав, 
а один був з Жабинець Оринінського району Калапас Володимир, мав чемоданчик, 
а то бідні люди. І от везуть, їдем всю ніч, весь день, а це ж живі люди їм же треба і по 
своїм потребам і всьо. І десь це вже, наверно, була Польша, направо така долина велика, 
якийсь струмочок протікає, пустили цих людей, но люди вже треба по потребах, потом 
у вагони, а ешелон ішов, сопровождав німець. Був такий вагон, я це замітив, товарняки, 
товарняки, а дальше спереді якась така будка. В нас я такі не бачив, може, то німецькі і 
там ці, шо сопроваждали. Вооружонна охрана, пулемьот був. Не втічеш, він тебе доста-
не де хоч. І так нас везли декілька суток. Під вечір ми приїхали. Нас звідти розгрузили. 
Не видно, ніч, а у них в час війни манкіровка, світла ніде нема. Це шоби от бомбьожки. 
Заганяють нас, це ж цілий ешелон. Там я знаю скільки людей, маса людей, як нас на-
бито було в вагоні десь 60 чоловік, як спічки в коробці. Такі зроблені були шалаші, як 
тютюн сушили. Тілько оббиті досками і там у три яруси нари. Там світло всередині є 
й ми на ті нари. Ми там ночували. Рано приходить німець. Ми ж не знаєм німецької 
мови. Там він погирав, женуть нас, взяли чоловік 60-70, при виході з лагера цього, він 
огорожений, є такий будиночок. Нас туда й кажуть: «Вещі свої лишайте». Ми ж не зна-
єм куди нас мають везти. Кого спитаєш, як ми їх мови не знаєм, а вони нашої. А це нас 
женуть на комісію і в баню. Посадили нас в поїзд, привезли, не помню скільки минут 
їхали, розгрузили й це я перший раз побачив, більше я не бачив такого, подвісний трам-
вай. Вверху залізна дорога й він підчеплений і їде. Такого я не бачив нігде. Пригнали 
нас в баню, от як звєрски поступили, я там перший раз получив дві пльотки. Мені 17 
років було. В коридорі такі контейнери і роздівайся. Свою одежу чіпляли туда, вона 
йде в жаровню, шоб всьо, шо там є вбили. Стаєм рядком всі голі, а напроти нас вже голі 
з бані жінки йдуть. Я запам’ятав: з Чугра була Масловська Руська і її дочка Ліда. Мама 
йде вперед, а дочка за нею, обидві голі. Спустилися сходами й стіл і біля нього в білім 
халаті стоїть поляк медік. Скінчилася війна я його побачив. А він видно такий медік як 
я піп. Він питає: «Що тебе болить?». А я поняття не мав ні про які хвороби, бо в школі 
до війни анатомії не вчили, у родині в мене всі були здорові. Звідки я міг знати за якісь 
хвороби? Але ше як їхали в вагонах, тай той каже то болить, а той то, а я слухав. Коли 
він мене питав я ляпнув необдумане, сказав геморой болить. А я ж не знав, шо воно 
таке. А він закрой глаз, а я закрив, а він як врізав мене тою пльоткою, один, другий раз. 
Я вирвався звідти, а коло дверей дядько з великою каструльою, палка з тряпкою на-
мочана й він робить дезінфекцію. Якоюсь чорною мазутою. Тепер я знаю, шо то, то була 
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карболова кислота. І він тим квачом, а як жінку намастить тою кислотою, це ж мука. 
То я як вирвався звіти два льотки, то чуть його не збив там. Ну вже він мене мазнув, я 
пішов в баню. Така довга, крани, труби проведені. Но мені вже яке миття, як на спині 
такі пруги, шо чуть шкіра не лопла. Пройшли ми ту комісію, це така комісія була, при-
вели нас знову в той шалаш. Зайшли ми туди, де вещі лишили, а там все розв’язане, 
все висипане з тих торбинків. Котрі люди були хитрі, то хватає шо лучче, а ми молоді 
хлопці, дівчата цього не знаєм, кажний глядить свого. Ну я поназбирував, але нема моїх 
штанів і рубашки. Полягали на ті нари такі недовольні, в того шось нема, там того нема. 
По радіо передає сводку таку, дослівно тобі перекажу: «Внимание, внимание, слушайте 
дураки эти нумерки, которые будут прочитаны, поедете обратно домой». І так може 
разів з 50. Я получив дві пльотки, а один з Чугра й один з Чабанівки розказували мені, 
що в него шось було з льогким. Їм дали нумерки, ми думаєм шо вони поїдуть додому. 
Але нікуди вони не поїхали. Спорчений був настрій до нєвозможності. Всігда групу-
ються, люди хочуть свої, шоби разом попасти. А мене й брата забрали двох разом. Брат 
старший, а я молодший. Він відбув в Миколаєві, повернувся й зразу його в Німеччину. 
Я пильную, тримаюся з братом і товариш мій з дєтства, Петро Мусій. Але він тоже 
тримається, бо його забрали з сестрою. І рідний дядько їх. Дальше Іверський Гриць, 
ми з ним ціле літо орали разом, їздові були. Але його забрали з батьком, він батька 
тримається. І вот появляються німці й нас виганяють з тих шалашів. А станція рядом, 
це город Губерталь. Приходить поїзд пасажирський, ешелон довгий, посідали, а нас не 
пустили в вагони, тільки в тамборах. В той поїзд сіло наших угорських з 80 або й біль-
ше. Став на станції, групка людей зійшли, далі поїзд покачав дальше. Й так ми їхали, 
їхали, прижаємо вечером. Вже й наш вагон відчинили й рядом другий вагон. Я дивлюся 
моїх тих товаришів, сусідів вже нема, тілько в одній кучці дивлюся брат. Построїли нас, 
розбили на три частині. Сопроваждав нас німець і знає по-руски. А чабанівських було з 
18 чоловік. Роман, дуже хороший, Савка Пашковский, Симон Бутельський, Арсенько 
Сливчук з сестрою був, багато було.

– А були євреї в Чабанівці в період окупації? 
– Коли я кінчав тут 7 клас, то тут була вчителька Шварц Бася Абрамівна. Вона 

єврейка була.
– В Чугрі чи в Чабанівці?
– Я в Чабанівці кінчав. В Чугрі була тільки початкова школа. То ця Бася Абрамівна 

була моїм класним керівником. І вже в 42-му році з весни почали цих євреїв бити.
– Но в нас багато їх було?
– В Чугрі були євреї-метіси. Батько їх був єврей, а мама – українка була. 
– А ця Бася жила в Чабанівці?
– Жила в Чабанівці, була на квартирі в Бажана туто. І коли вже їх збирали, в 

Ушиці розстрілювали, на горі.
– Де на горі? Там, де санаторій?
– Да, як їхати туда, там є такі кусти. А цих євреїв частину зібрали були і під 

Крушанівкою, там є такий плямочок, і вони там їх заставляли робити. А я був їз-
довий, то ми. Там возили каміння. І там Бася Абрамовна була й вони там робили.

– А шо вони там на землі робили, сільськогосподарські роботи?
– Копали землю, підсипали дорогу. Мучили їх, аби чимось заняти й готовили 

їх до розстрілу. Був такий випадок, вона мене навіть питала там. Коля був Петрук, 
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тоді така була школа, шо діти могли ходити в один клас різного возрасту. Напри-
клад, я кончав 7-й клас, я був з 25 року, мені було 16 років, був туто Грішка Тимчук, 
він на рік старший, а з Чугра і з Гути – з 23 року. А Бася Абрамовна була з 21 року, 
читала математику. І зав’язалося таке, шо той учень і Бася Абрамовна полюбили 
одне другого. Та й вона мене питала, де Коля. Я казав, шо його забрали в Ніколаєв. 
Потім вона якось змилася від тої компанії і в Чугрі і в Чабанівці заходила, люди 
давали її поїсти. В Чугрі на хуторі жив Сигірин, він такий нехороша людина, але от 
він її виховав. Вона в него в якімсь підвалі сиділа, певний час.

– Ховалася?
– Ховалася, а цих порозстрілювали євреїв і потому спорудили її одьожку укра-

їнки, вишиту сорочку таку і переправили через Дністер. А там вже Чернівецька об-
ласть там не були німці, там були руміни.

– Мадяри?
– Мадяри – це венгри, а руміни ж тоже воювали в союзі з Гітлером. І там євреїв 

не розстрілювали. І вона там якось пережила і потом після війни кінчала інститут у 
Кам’янці і так вона зберегла своє життя. То потом після того як в нас був масовий набір, 
то ше був один набір, маленький, маленький. В той набір був попав Шевчук з Чугра, мій 
троюрідний брат, музикант, й Сашка, що зараз головою, то і всьо. Вже не було кого брати!

  

Шепетівський район

Бабак 
Михайло Іванович, 
1930 року народження, 
смт Гриців, Шепетівського району 

Записав Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області, 
2012 р.

– Розкажіть, що Ви пам’ятаєте з періоду окупації. Скільки Вам було років?
Мені було тоді 11 років. Німці йшли, була ясна погода, ми пасли корову. Біля цен-

тральної дороги, Шепетівка – Київ. Це центральна дорога. Забите було шосе все воєнни-
ми цими машинами, танками. І дивлюся, як летять самольоти наші. Багато самольотів. 
І ми стали всі кричати, і німці, ну, а де дінешся? Дорога і більше нема нічого. Ніде не 
дінешся. То ми з дороги потікали трохи далеко. Потом розказували шо хтось продав, не-
правильно дав напрямок цих самольотів. То вони пролетіли 3 км. в село, збили село, а 
там німців не було. Німці всі були на дорозі. Потом, коли ці німці зайшли, всамперед 
стали робити порядки в нашому цьому районі. Хто не повисувався в ці їхні справі, хто 
не хтів на роботу йти, кожної неділі був такий спеціальний кабінет і ці людині яка не 
слухала, яка шось зробила, чи шось вкрала, присуджено 5 різок, 6 різок. Я недалеко жив 
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від центрального дома цього, де була управа, то там такі крики були, що це було страшне, 
ніби різали людей. І вони там їх тримали, й тому 5, тому 10, тому 50 різок. І дехто міг 
йти, а декого вже вели. От такі порядки вони встановляли. Євреїв вони страшно мучили. 
Наприклад, в селі був став, ширина кілометр, довжина кілометрів 20. То вони шо робили 
мужикам особенно? Чіпляли камінь на шию, а я жив коло річки, може метрів 50, річка в 
долині, та й ми хлопчики дивимся. Пливе цей єврей, до середини доплив, але ж кілометр 
ширина, думав, що втіче. Коли вже допливав до берега, вони начали стріляти в нього. 
Ніхто не вижив. Кого вони посилали в річку, всіх розстрілювали.

– А у вас було гетто єврейське в Грицеві? Багато євреїв проживало? 
– Дуже їх було багато. Там містечко було, повністю були євреї. Ми ходили до 

школи були знайомі хлопці, то ми побігли до школи, щоб його забрати до себе, шоб 
заховати. Ми прийшли туди, ті будинки були старі, стали шукати його, а тут раз і 
шуцмани. А вони думали, що ми євреї раз ми знаходимося на цій території.

– Тобто було огороджено колючим дротом?
– Нє, нє, нє. Вона була не огороджена. Це ж містечко єврейське. Це ж вони при-

йшли й начали робити. Ми стали тікати, то в нього стріляли, а мені пражкою голову 
розбили. Но ми потім втекли. Вони його або не хотіли вбивати, або не попали.

Нащот того як вони знущалися з людей, це був ужас, конєшно. Робили, не 
йшли воврємя – били. Сидить у воротях у колгосп, вони туди зганяли людей, хто 
прийшов пізно, сидить з нагайкою і б’є. Воврємя повинен прийти.

– А ваші батьки також працювали в колгоспі?
– Мої батьки робили в колгоспі. Робили тяжко, а нічого з цього не мали. Коро-

ву забрали, свиней позабирали, все позабирали. Ну, а хліб забирали всей. Шо могли 
вкрасти то вкрали. Багато хто крав, попадалися й получали.

– Чи платили німці людям зарплату в колгоспах?
– Нічо не платили. Тільки роби, а це все забирали. Землю забирали, в нас чор-

нозьом, дуже хароша земля, то забирали. Машини їхні загружали й возили на стан-
цію Шепетівка. Станція Шепетівка, це була вузлова станція, туди сходилися всі 
дороги. То страшне було. Там наші бомбили, потом німці бомбили. Вже був кінець 
війні і німці ще прилітали й били ту станцію.

– А ви ходили до школи?
– Я до школи пішов раз всього і батько більш не пустив, бо я був такий хлоп-

чисько, то вчитель мене набив й голова трохи спухла. Батько більш не пустив мене. 
Дисципліна була така, не вговорювали й нічо, нарушив, зразу б’ють і все.

– А били свої українці чи німці?
– Свої, свої, ну, вчитель.
– А які предмети викладали?
– Я навіть не помню за ці предмети, тільки помню, шо висів портрет Гітлера в 

школі, в класі. Там були й божественні ці..
– Ікони?
– Да, да.
– А церква діяла?
– Церква в нас була. Коли прийшов Совецкий Союз, то розбив церкву. Розбили 

все, то не було в нас церкви. В нас тільки був будинок культури, гарний будинок 
культури. Німці звозили хліб туда, а потім машини їхні приїжджали й забирали хліб.
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– А вивозили людей в німецьке рабство?
– Молодьож ловили, вони ніде не ходили. Моя сестра з 27 року пішла в центр, 

хотіла шось купити, то її зловили й закрили в приміщення там, де міліція була. Туди 
молодьож ловили, закривали, потом машини приходили з будами. Ту молодьож 
забирали, потом відправляли на станцію Шепетівка і в Германію. Но моя сестра 
втекла. Як вона втекла, кудою? Но втікла й місяцями сиділа, нікуди не виходила, 
боялася. Мене зловили, но я був рослий, мені було мало років, но я був рослий. 
Коло моєї хати, я жив на горбі, а в долині дорога йшла центральна й була машина 
розбита, я пішов з хлопчиками, то нас половили, то їх відпустили бо вони малі, а 
мене, великого, забрали й мали відправляти туди де всіх. Але моя мама настільки 
взяла храбрості, що зайшла туди й найшла мене в тому приміщенні. І вона мене 
за чуб схватила, шоб я скоро біг. Забрала мене звідти й таким чином я лишився 
живий. І вона мене в погріб і я в погребі ховався.

– Напевно, років зо два переховувалися? 
– Да, да. Нікуди мати не пускала. Так само й Ліду, вона в Києві зараз живе.
– Сестра?
– Сестра старша. Ніхто не був з наших родичів, а то вся молодьож була забрата, 

багато погибло там. Мій сусід, хлопець на 5 років за мене старший, то він перека-
зував, шо я дуже хотів би поїсти в Германії. Поліз до хазяїна вкрав їсти там, то його 
катували й забили. Молодьожі дуже мало поверталося. Коротше, це було не життя 
а цілий ужас.

– Крім колгоспу, ще якісь підприємства працювали?
– Нічого не було, крім колгоспу. Тільки оце збіговисько.
– Обробляли землю і все забирали?
– Обробляли землю і все забирали. Все буквально забирали, людям нічого не 

давали. А люди як могли, мали свої городи, з своїх городів жили.
– Що ви пам’ятаєте про радянських військовополонених?
– Коло мене був сад недалеко, метрів з 10, в тому саду кусти були великі. То там 

було щось з десять чоловік радянських військовополонених.
– Полонених переховувалося?
– Переховувалися, сиділи там. То мати носила їм хліб і кип’ячену воду. А біль-

ше в нас нічого не було, ні корови, нічого. То вона носила туди хліб, сама пекла. 
Потом, де вони ділися, я так і не знаю. Вони там шось зо три, чотири дні ховалися.

– А табору не було?
– Ні, в нас табору не було. Тільки цих євреїв було дуже багато. Дуже, прамо 

дуже! То вони ходили ці євреї по хатах і казали: «Нами розчиняють, а вами будуть 
місити». І воно так було, били, мучили. Не слухали – значить розстрілювали. В нас 
було багато партизанів. Раз ти в ліс пішов, значить ти – партизан.

– А були партизани тут?
– Партизани були. Я жив на такій горі, шо якшо стати, то все дуже добре видно. 

Все містечко видно. Я рано встаю і дивлюся, що коло моїх воріт шось 5 чи 6 мужчин 
стоїть в білому. Я втік до хати, кажу до мами, шо хтось такий стоїть. Вона при-
ходить, дивиться, а це вже наші. Як вони прийшли, звідки вони прийшли? Потом 
оказується, це якийсь десант. То були танки наші й були машини з паливом, ходили 
разом з танками. А ці машини ховалися на полях, по стиртах, й танки ховалися. 
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То німці як взнали, в нас коло хати стояла стирта з сіном, коли колгосп розібрали, 
то я взяв коней двоє. Їм заготовив сіно. То самольот летів, кинув бомбу на це сіно. 
Вікна повилітали, но хата лишилася ціла. Ми всі перестрашені були, мама плакала, 
ми кричали. То цей десант побув шось зо три дні. Ну, багато танків, було шось три 
танки, а мости були дерев’яні, не такі ж як зараз міст. І цей танк тікав, не хотів їхати 
на міст, шоб спасти міст, в річку, а річка глибока й там так і став. І вони на нього 
кинули бомбу чи шо, й згорів той танк. Ну, такий був ужас.

– Це який населений пункт? Ще раз нагадайте. 
– Гриців Шепетівського району.
– Комсомольців й комуністів німці переслідували?
– Комсомольців переслідували, а комуністів – то вобще. Но, коли начали їх 

переслідувати, вони потікали в ліс. Через років два, не знаю скільки їх було, но 
дуже багато цих партизанів. Переходили через наше містечко. То один сукман був 
дуже вредний і коли переходили ці партизани, то люди пожалілися на нього. Біда, 
знущається над людьми, то вони його зловили, завели до хати, положили й пулю в 
лоб дали. Просто в лоб розстріляли. Но коли вже наші зайшли, то я його бачив, він 
живий, а як балакав, то туди сюди шкіра ходила. Лишився живий, но вже нікого не 
чіпав і в сукманах не був. Но вони вредні дуже були, обіжали людей. Вони думали, 
шо вже ця власть має бути навсігда.

– А багато їх було?
– Багато. І кашкети в них були й одежа.
– Форма була. А нарукавні пов’язки були з німецькою символікою?
– Символіка була, якісь написи я, не пам’ятаю.
– Були в руках нагайки і вони не щадили своїх. Може вони були з других сіл.
– Но вони не місцеві були?
– Скоріше всього, не місцеві. А цей був місцевий, люди його знали й він обі-

жав людей страшно. І вони пожалілися цим партизанам. А вони йшли, вели коні, 
худобу, доїли їх.

– Ну так, величезний партизанський загін, то ж харчуватися треба було.

  

Ярмолинецький район

Адамчук 
Михайло Якимович,
1924 року народження, селище Віньківці

Записали Галатир Віталій Вікторович, 
науковий співробітник
Держархіву Хмельницької області,
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук. 
2012 р.
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– Розкажіть, будь ласка, що Ви пам’ятаєте про період окупації, примусову 
працю. Де ви були в той час?

– Був дома.
– Яке село було?
– Село Микитені, Ярмолинецького району. Тоді був ше Михайлівський район. 

Мені було шістнадцять років, малолітка був. Коли фронт наближався, затишок був, 
наші відступили, а тоді кажуть там десь, біля Михайлівки, кладбіще, німці бігають. 
Вже в своїй формі – мундірованіє, вже здалека я бачу. А потім, на другий день, і 
колони йшли через село. Я не виходив на них дивитися, бо скажуть, може, шо я зу-
стрічав. В мене до них ненависть, до загарбників. Проходило кілька днів, а колони 
йдуть. А кортіло подивитися з боку там. Подивився, шо було. Їхали вони кіньми і 
осли були, мотоцикли, машини через село їхали на схід. Фронт близько не чути щоб 
стріляли. Мабуть, наші відступали, а вони йшли дальше. Таке було німці займалися 
мародерством місцевих жителів. Там, недалеко від мене був ставок, долина там пас-
лися людські гуси, вони ходили, людських гусей там доганяли. Одну, дві, три вже 
не пам’ятаю точно, но ловили багато. Не рубали, а тако брали за голову, тріпнули та 
голова і шия перервалися і кидали гуску, другу так потріпали. Назбирали тих гусей 
і несуть в село, щоб якась жінка їм зготовила обід. Було таке і мене. Приносили. 
Мати каже: «Треба шось зготовити».

Даже не знаю, хто скубав, но вони не скубали. Варили їм їсти. Вони брали ба-
гато чого.

– Колгосп робив в селі, був?
– Називався він не колгосп, а загальний двір. Я працював в загальному дворі. 

Був свинарник там, невеликий, свиней мало. Я і один дядько, ше до мене він був. 
Доглядали свиней. Я там варив їсти, чистили. А на літо виганяли пасти. Я перед 
цим закінчив десять класів, пастухом був.

Німці забирали худобу в людей. Казали так, от приходять на вулицю, а на ву-
лиці хай п’ять корів. Кажуть: «Так, три корові здати нам, а ми колись вам поверне-
мо. А ви будете доїти вже в другого хазяїна корову. Таке було багато. Поступово, 
поки всі корови не забрали, вже нема, з ким ділити, очистили село від худоби. Таке 
було.

– А ваші батьки працювали в колгоспі?
– Батько працював бухгалтером.
– В цьому загальному дворі?
– Да, в загальному дворі. І от прийшов час, брали на роботу в Кіровоградську 

область на чорнозем, говорили там працювати. Назначили мене, но я не хотів. По-
перше, я не хотів працювати на німців.

– По-друге, це далеко.
– Да. А вимагають, таки йди в поход.
– Склали списки хто має йти?
– Да і всіх попереджували, збирали. То батько пішов замість мене, а я дома лишив-

ся. Через деякий час знову списки. Бачать я є, в селі поліцейські були, ше можна його 
брати на чорнозем. Знов мене записують на чорнозем. А в селі жив один росіянин в 
одної жінки, так йому вдалося, він там не жив. Тай найняли його, там йому шось за-
платили невелику суму грошей. А йому все одно, де бути: чи тут, чи там. І він поїхав.



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

236

– Замість вас?
– На чорнозем. Батько і цей замість мене. А потім прийшов сорок другий рік. 

Вже чути забирають німців. Правда я трохи туманно пам’ятаю. Бо я не чув, лічно 
мені ніхто не казав, що німці приглашали добровільно туди. Кажуть: «Там вам до-
бре буде, побачите Німеччину».

– Заробите гроші.
– Заробите гроші. Я поняття не мав, одне мене вабило, шо побачу світ, по- дру-

ге, це ж треба на них робити. Я не хочу цього робити. Но добровольців при мені 
не було, ніхто не поїхав. А тоді знов. Вже був староста сусіда, складали списки в 
Німеччину відправляти. Зібрали нас всіх і казали так: «Обов’язково, хто запи-
саний – маєте поїхати. Не поїдете спалимо ваше обійстя, вас найдемо і все рівно 
відправимо». Сказали, але думали може наші прийдуть, тай визволять. Такого не 
було. А тоді знову, батька нема, мати хвора лежала. Щоб я десь втік – мати є. Нема 
як тікати. Ну вже десь чути, шо в селі. Я на гору, до хліва виліз. Вони обіцяли, шо 
спалимо обійстя, якщо ми не знайдем.

– Кричали так. Ви мусили злізти?
Я мусів злізти. Як відправляли. А тоді прийшов такий день. Оп’ять поліцейські 

є в селі. Збір в Михайлівці був, це райцентр бувший був. І там тримали нас і вже 
оберігали кругом поліцейські, не відпускали. А тоді в поход на Ярмолинці, там на 
поїзд відправляли. На Ярмолинці ми йшли через Шарівку, Правдівку пішки, під-
води з нами були. Я не знаю, чи я їхав, чи я йшов на тій підводі. Поліцейські з обох 
сторін супроводжували, з автоматами були, тікати немає як. Страшно, боявся шо, 
бо я вже бачив коли бомбили Михайлівку. Я налякався. Таке враження було, що 
це треба сталеве серце, на тебе кидають бомби, а ти воюєш. Таке я запам’ятав. При-
везли нас в Ярмолинці на станцію. Я тепер там був, на тій станції, бачив то місце. 
Зданіє, високі сходи і туди залізниця доходе, я запам’ятав. Дозволяли з вагона ви-
йти, но далеко не відпускали від площадки, немає як втікти. А потом виступав їхній 
гебітскомісар: «Їдьте всьо хорошо буде». Я нічого не думав, шо бомбьошки впереді, 
оце мене срашило постоянно. А тоді погрузили закрили на замок, дальше товарняк, 
є такі вагони шо заду будка, там в тій будці автоматчики сидять і разом їдуть. Але 
поїзд відправився, а тоді там був поворот поїзда і хтось вискочив, по ньому дали 
очирідь, я не знаю чи його вбили, чи не. Отаке було.

– Далі вас вивезли в Німеччину? Пригадайте ще про окупацію. Мати не пра-
цювала, була хвора?

– Один раз приходить до мене мій товариш, ми разом вчилися в Михайлівській 
школі. Я ж пацан був, шо я понімав, но така була думка, щоб вести боротьбу з нім-
цями. Він каже: «Знаєш, шо давай будем збирати зброю (він учень, я учень, я мало-
літка, ніхто нами не керує, ніхто нам не каже чи це так чи не так робити). Будем 
заніматися партизанством. Я кажу: «Ну давай. В мене багато патронів, я назбирав 
патронів і вінтовка була, не карабін, а та довга». 

– Трьохлінійка.
– Да. А він каже: В мене ше шось там є граната». А я кажу: «В мене гранати 

нема». Він взявся за керівника, щоб організувати групу. Попробував, а ніхто не 
відгукнувся. Ну шо ми, пацани, школярі. Ми ж без всякої організації. Кабель про-
ходив, каже: «Давай перерубаєм цей кабель пополам». Не рубали, боялися, будуть 
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шукати. Дальше ця вінтовка була, клуб недалеко, а там була груба. Я цю вінтовку 
сховав в грубу. Хай буде, може, вона пригодиться колись. Були там німці, вони по-
селилися, а потім пішов туди, а тої вінтовки вже там нема. Така моя спроба участу-
вати в партизанськім загоні.

  

Хмельницький
Левіна 
Тетяна Абрамівна

Записали Байдич Володимир Григорович, 
директор Держархіву Хмельницької області, 
кандидат історичних наук
Олійник Юрій Васильович, кандидат історичних наук
2013 р.

– Назовите свою фамилию, имя и  отчество.
– Левина Татьяна Абрамовна, а девичья фамилия Ивницкая. И когда началась 

война мне было 9 лет. Немцы вошли в Литин, где я жила с родителями, примерно 
через три недели после начала войны, в июле месяце. До того как немцы вошли в 
Литин, я с папой и мамой пытались эвакуироваться. Мы добрались до Винницы, 
сидели на вокзале несколько дней, не было возможности сесть в поезд. Не только 
билетов, но просто протиснуться было невозможно. Мы вернулись домой в Литин 
и немцы вошли в город. Первое, что я помню, еще были воинские части немцев. 
Это не было еще жандармерией. Они начали мужчин-евреев из домов, на улицах 
хватать и увели. В это число попал и мой папа. И там каким – то образом они отсор-
тировали и часть людей отпустили. Это были мастеровые которые, по видимому, 
были им еще нужны. Мой папа был часовым мастером, единственным в местечке, в 
городе Литине. И его тоже отпустили. Я помню, когда я увидела его, он шел по ули-
це и я бежала ему навстречу, больше за всю свою длинную жизнь с такой скоростью 
я никогда не бежала. Вот тогда по памяти расстреляли первых 56 мужчин-евреев. 
Дальше, в декабре месяце, был самый большой, самый крупный погром, когда всех 
евреев потребовали выйти на улицу и куда-то повели. Я даже не помню как это 
объясняли: то ли для отправки куда-то, не помню. Я помню, что тогда меня, ребен-
ка, бабушку мою и двоюродного брата, который не жил с нами, это был подросток 
лет примерно 14-15, спрятали в погребе. Мы так в погребе и ждали. А мама с папой 
ушла в общей колоне и первые тысячи людей были там расстреляны. Это почти 
все еврейское население Литина. На том месте сейчас силами оставшихся в живых 
стоит большой памятник. Вернулись оттуда, опять-таки те редкие специалисты, 
серьезные портные, сапожники, парикмахер и папа с мамой. Тогда еще тех, кого 
оставляли, оставляли вместе с семьей. Так как оставшихся в городе уже было не-
много, после этого погрома всех перевели в гетто. Перед этим потребовали нашить 
на груди желтые звезды. Помню мама сидела вечером, пришивала всем к одежде 
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большие такие, с простыни вырезала кусочки материала и желтые звезды нашива-
ли, чтоб все знали, что это люди еврейской национальности.

Жизнь в гетто строилась таким образом: каждое утро всех трудоспособных 
собирали и на работу вели. Под конвоем, с полицейскими. В основном вели в 
такое место, называлось «Скалы», гранитный карьер, где надо было вручную 
выбивать гранит. И они возвращались домой. Кроме того, каждый день был окра-
шен таким страхом, значит, все уже знали что погибли люди, что уже никого для 
чего-то не ведут, а если ведут, то только на гибель. И было много таких доброже-
лателей, которые пытались, по душевной доброте передать, что там где-то видели, 
что копают яму. Это был знак, что на утро следующий, очередной погром и так, 
где могли, там матери прятали, благо на Украине земля благодатная, там, кажется, 
кинь косточку в землю и она будет расти. И помню в то время бурьян был такой 
высокий, что на месте разрушенных домов, где были погреба очень высокие. И 
прятались где могли: в оврагах, бурьянах, пережидали. Как только утро прошло, 
а днем редко бывали такие акции, значит дальше еще можно пожить немножко. 
Какое-то время вот так вот жили. Продукты покупали у людей, которые прохо-
дили мимо, через улицу гетто была дорога на базар. Вот крестьяне той дорогой 
везли продукты на базар и по дороге у них все это покупали. Денег не было, а 
выменивали на все, на одежду, отрез или постельное белье, всё, что можно было 
обменять, все пытались выменять на какие-то продукты. Пока пришло время оче-
редного погрома. Когда никто накануне ничего не говорил, ни про какие ямы, все 
было как обычно и не ожидал никто никаких конкретных происшествий, тем не 
менее, рано на рассвете начался грохот с собаками, начали выгонять людей из 
домов. И единственное, что успели, это запустить меня на чердак. А домик был 
такой деревянный, старенький, чердак был открытый, к нему была приставлена 
деревянная, самодельная лестница. Меня по этой лестнице забросили, а убрать 
лестницу уже не успевают. Тогда забирали в основном детей и стариков, которые 
уже были непригодны для работы. Тех, кого еще дальше оставляли, стояли перед 
домом, а тех, кого выгоняли – посреди улицы. Колонны со всех сторон охраня-
лись собаками. Как раз в этот день экзекуцию проводили не немцы, а венгры. Это 
были мадьяры, которые не уступали в жестокости немцам. И погром тот назвали 
в будущем «детским». З чердака меня и еще нескольких детей, которые в одном 
доме с нами жили стащили по этой же лестнице вниз. И я, конечно, не помню, на-
верное вырывалась, наверное, кричала «мама», потому, что мама, которая стояла 
рядом с папой не вынесла этого и пошла за мной и стала в эту колонну. Погнали 
нас через весь город, в конце города был военный городок, там были казармы, 
видимо недостроенные, потому, что нас загнали в эти казармы и там были очень 
высокие крыши. И стояли все, как вбочке селедки, прямо вплотную один к одно-
му, пока оттуда выгоняли к яме на расстрел. Ну и мама научила меня сказать: 
«Когда будут выгонять отсюда, скажи что ты – не жидивка, что ты случайно шла 
на базар и попалась». Почемуто этому поверили, видимо, я не была сильно похожа 
специфически на еврейку, наверное. Но меня отставили в сторону, а мама, когда я 
спросила: «Ты как будешь?, ответила: «А я убегу, мы с тобой потом встретимся». 
И я по детски, много месяцев жила, никому не рассказывая, вот никто не знает, а 
я знаю, что мама жива еще, просто она пробирается к нашим.
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Когда меня отставили в сторону, а всех повели к яме расстреливать, а я 
единственный дом, который знала, примерно, – это дом женщины, у которой когда-
то родители дом этот купили, одну половину. И я знала ее, больше я никого не зна-
ла. И когда меня спросили где я живу, я показала на этот дом, меня завезли туда, 
она вышла, а у нее перед этим муж умер. Она видно хорошая женщина была, я так 
думаю, но страха было больше. Она сказала: «Та я ее не знаю!» Ну и че со мной 
делать, куда меня? Там уже закончили стрелять, меня повели в полицию украин-
скую. Тогда она находилась в школе где я когда-то училась до войны закончила 
один клас. Там один из полицаев узнал меня, говорит: «Та це ж часового майстра 
дочка!» И повел меня назад в гетто, вызвали папу с двоюродным братом, который 
еще остался. Он вышел и говорит: «Це твоя дочка?» А я машу папе, мол, не при-
знавайся. Папа говорит: «Все шо я мог уже оставил, больше я не оставлю!» И назад 
нас повели в украинскую полицию, несколько дней в погребе подержали, не знаю 
сколько это было дней. Все было в каком-то кошмаре. Потом вывели, поставили 
перед школой лицом к стенке и стреляли, только поверх головы. Когда выстрелы 
закончились, а мы почувствовали шо вроде живые и этот говорит ему: «Забирай ее, 
но не дай Боже чтоб ее кто-то увидел!» Тоисть детей практически уже не должно 
было быть. Вот таким образом я осталась в живых. 20 марта освободила Красная 
Армия наш город. Остались считаные люди, которым по разному удалось выжить. 
Кого-то прятали знакомые украинцы, а наша семья в Литине не долго жила, у нас 
летичевские все и вот таких близких у нас не было. А многих прятали украинцы. Я 
знаю, многие спасали евреев и те остались живы. Есть такая Анна, которая сейчас 
живет в Америке, она оформила многих спасителей таких, присвоили им звание 
«Праведники мира». И я знаю старший брат моей школьной подруги, его тоже 
прятала украинская семья, тоже им очень благодарны и помнят все имена. Многие 
люди сохранили человечность, несмотря на всю жестокость и весь страх. Когда я 
осталась без мамы, без права уже на жизнь, мне очень помогла моей подруги мать. У 
нее муж тоже был на фронте, а на ней трое детей. И вот она, как своих детей таскала, 
так и меня. Прятала, подкармливала как-то. И еще проблема была, вши завелись у 
многих, как она вычесывала. Она Шмидт, её уже в живых нет, но я её помню и всю 
жизнь буду помнить. Что я хочу в конце сказать. Ни дай Бог, чтобы когда-нибудь, 
ни для кого, ни для моих детей, ни для чужих, ни для каких детей во всем мире не 
могло повториться что-то подобное, что-то отдаленно напоминающее. Потому, что 
совершенно не понятно, я до войны не понимала, что такое евреи. Дети для меня 
делились: вот этот хорошо учиться, этот – плохо. Этот – отличник, этот – хулиган. 
То есть по каким-то принципам человеческого отношения к жизни. А потому, что 
у меня родители евреи, я только в гетто освоила разговорный язык идиш, потому, 
что до войны в семье только по-русски разговаривала. Была украинская школа у 
нас. Вообще как-то было все по-другому. Не дай Бог, чтоб людей делили по наци-
ональному признаку. Нет плохих наций, есть плохие люди среди всех наций – это 
мое твёрдое убеждение! И хороших людей всё-таки, не смотря на всё пережитое, 
хороших людей всё-таки в мире больше, чем плохих! Вот с этим я выжила.

– Спасибо!
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РОЗДІЛ IV

Джерела про участь подолян в радянському та 
національному русі Опору

№ 189
З повідомлення Рівненського відділення поліції безпеки штабу командування 

поліції, безпеки окупованих східних областей про діяльність підпільної 
організації в м. Кам’янці-Подільському

1 червня 1942 року

[…] У районі, що обслуговується Ровенським відділенням поліції безпеки, вда-
лося ліквідувати один з новостворених партизанських загонів у південній частині 
Поділля. Загін мав на меті слухати передачі по радіо з Москви, вести пропаганду 
серед населення і збирати зброю та інші воєнні матеріали. Вони замишляли напад 
на кінотеатр в Кам’янці-Подільському під час вистави німецької армії, і глядачі, 
які перебували там, мали бути знищені шляхом вибуху. Крім того, замишлялось 
звільнення радянського офіцера із табору військовополонених у Проскурові і при-
значення його керівником партизанського загону. Нарешті, також намічалося зни-
щення залізничного мосту у Кам’янці-Подільському. В результаті вжитих заходів 
поки затримано 18 членів банд.

ЦДАГО України, ф. 4328, оп. 1, сп,р. 1, арк. 20-21. Копія. Машинопис.

№ 190
Протокол, ч. 1 засідання Екзекутиви ОУН Кам’янець-Подільської області про 

організацію української влади

29 липня 1941 року

Відпис протоколів з засідань Екзекутиви ОУН
Кам’янець-Подільської області.

Протокол Ч. 1.
засідання Обласної Екзекутиви, що відбулося 29 дня липня 1941 р., початок о 

4-тій год. пополудні.
Приявні:
Козак Микола
Притуляк Денис
Зброжик Володимир
Мр. Лисяк Олег
Фриз Микола
Охримович Теодозій.
Порядок нарад: 1. Звіт з нарад з німецькими властями 
ад. 1. Звіт з нарад з німецькими властями («Ортокомандантур») виклав друг 

Притуляк Денис, що є зв’язковим між Обласною Управою та нім. владою.
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Німецька влада заборонила вести пропаганду, друкувати націоналістичні кличі 
й видавати обласну газету. «Ніякої політики, тільки праця щодо хлібного збору». 
Німці поклали собі за ціль тільки зібрати хліб з поля, а все проче усунути на бік. 
Місцеві нім. урядові чинники не зрозуміли правдивого змісту націоналістичних 
кличів, нпр. «Серп і молот, то смерть і голод» (після їх думки це заклик до сабота-
жів). Впав запит з боку нім. влади, і під чиїм проводом ми, як члени ОУН, працює-
мо на цьому терені, відповідь була: «Ми працюємо під проводом Степана Бандери». 
Мимо старань, все усунемо на бік, а на перше місце поставили збір збіжжя.

Тільки позитивною була відповідь щодо організації міліції на терені Кам’янець-
Подільської області й організація Обласної Управи.

Зв’язковий друг Притуляк Денис запевняв, що в дальшій своїй праці буде ста-
ратись добре поінформувати й переконати німецьку владу про ціль нашого при-
ходу й праці в Кам’янець-Подільську область, а головно про ціль нашої пропаганди.

Дальший порядок нарад:
1. Плян праці на найближчий час.
2. Організація Обласного Уряду.
ад. 2. Провідник друг Козак Микола заявив, що ми повинні, по-перше, працю-

вати над господарською розбудовою області, а рівночасно розбудовувати органі-
заційну сітку, яка по нашому відході з цього терену (що є можливе) сама могла б 
вимагати й провадити тутешні маси до нашої найвищої цілі – Сам. Соборної Укр. 
Держави.

ад. 3. Ми повинні опанувати місцеві уряди і розв’язувати всі справи з націона-
лістичної точки бачення. Перевести список фахових сил по професіям, щоби знати, 
якими силами розпоряджаємо. Організовані наші люди мають стояти на належно-
му рівні, щоб дати приклад прочим людям, на це звернути увагу.

Члени ОУН повинні настільки бути виробленими, щоб давати належну 
розв’язку життєвих питань. Впрочім члени ОУН повинні зорити, що зроблено щось 
такого, що противилося б засадам укр. націоналізму.

Не бавмося в провідництво, лише спільними силами змагаймо до спільної 
мети. Треба вибрати людей, що зуміли б належно розвинути організаційну сітку 
в Кам’янець-Подільській області. Всі повинні присвятитися тим справам, з яких 
можуть найкраще вив’язатися. Коли не можна розбудувати всеціло наше життя, 
то сконцентрувати наші сили на одній ланці життя, щоб з’єднати собі місцевий 
елемент, а тим самим прислужимося найкраще нашій справі. Людям, що їм брак 
творчої ініціятиви, дати потрібні інструкції, по яким вони мають працювати. Дати 
зі себе працю, працю плянову й корисну.

До Обласної Управи ввійшли:
Козак Микола  Лотоцький Богдан
Притуляк Денис  Цуприк Богдан
Лисяк Олег  Побережник Михайло
Охримович Теодозій  Біланюк Володимир
Фриз Микола  Сваричевський Лев.
Голубяк Остап
До міліції ввійшли:
1. Обласний Командант: Зброжик Володимир
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2. Заступник: Карасевич – місцевий
3. Секретар: Роснецький Клим
4. Персональний і референти
Щегрин Яків – муштровий
Члени міліції:
Сікора Степан  Білас Євген
Іванець Михайло  Устяник Степан
Гірняк Ігор  Опара Юрій
Олексюк Антін  Мулик Володимир
Бзовий Іван  Гречаник Петро.
Решту міліції покликати з місцевих людей. Вирішено як слід зорганізувати 

обласну Команду Н. М., яка буде складатися по 100 (сто) озброєних людей. Кро-
мі Обласної Команди Н. М., при міській Управі зорганізувати охоронну сторожу 
Міської Управи з 20 (двадцять) людей.

Вирішено з людей, приділених до Обласної Управи, призначити найменше 
трьох людей, які будуть полагоджувати всі справи Кам’янець-Подільського району, 
та призначити людей з Обласної Управи, які будуть займатися виключно нашими 
організаційними справами.

На цьому засідання закінчено о год. 6.45 вечером.
Кам’янець-Подільський, 29/VII.1941 р.
підписав: Козак Микола – Провідник Обласної Екзекутиви в Кам’янці-

Подільськім.

ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 15. арк. 54-55. Копія. Машинопис.

№ 191
Протокол, ч. 2 засідання Екзекутиви ОУН Кам’янець-Подільської області про 

розв’язання поточних справ української влади

30 липня 1941 року

ПРОТОКОЛ Ч. 2.
З засідання Обласної Екзекутиви, що відбулося 30 дня, липня 1941 р. в 

Кам’янці-Подільськім. Початок о год. 6.10 вечором.
Приявні:
Козак Микола
Притуляк Денис
Зброжик Володимир
Лисяк Олег
Фриз Микола
Охримович Теодозій.
Порядок нарад:
1. Звіт зв’язкових про наладнання справ з місц. німецькою владою.
2. Частинна зміна пляну праці, назначеного в протоколі Ч. 1.
3. Вирішені постанови.
ад. 1. Зв’язковий друг Притуляк Денис здав звіт з другої наради з німецькою 

владою. Місцевий командант поручив свому заступникові перевести ті наради. 
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Мимо найкращих старань і вияснень наших кличів вже не було мови про ставлення 
якихось постулятів, наставления до нас було крайнє негативне. Нас потрактовано 
як просту робочу силу. Говорено, що ми маємо тільки робити, а не політикувати. На 
запит, що робити – «збирати хліб». Все має робити місцева влада, місцеві люди, а 
не ми, люди зайшлі.

Прийнято тільки до відома вісті й записано ім’я конфідента, що по деяким 
районам області вештаються більшовицькі банди на чолі з високими достойни-
ками – старшинами, а більш нічого. Конкретно ставлення нім. влади до нас не-
гативне.

Друг зв’язковий Притуляк Денис ставить внесок, щоби ще раз піти до нім. вла-
ди, представити їм успіхи праці наших людей у районах області й ще раз пробувати 
знайти спільну мову з ними. З цим внеском всі погодилися.

ад. 2. По зложенні звіту та довгій дискусії вирішено:
1. За всяку ціну переконати місцеві керівні українські чинники про доцільність 

поширити свої агенди на всі райони Кам’янець-Подільської області, а не обмеж-
уватися тільки до міста та району. На це потрібно як вже не зорганізованого як слід 
Обласного Уряду, то призначити людей як референтів під проводом голови Міської 
Управи, щоб інформувати людей, які масово звертаються з районів за порадами та 
вказівками, й тримати зв’язок з тими районами.

2. Помимо негативного наставления німецької влади до всіх предложених нами 
плянів, нав’язання співпраці, вирішено не ризикувати дальше зі спроб ті зв’язки 
наладнати з ними та йти до них з конкретними даними, що будуть підтверджувати 
слушність наших поступків.

ад. 3. Не чекаючи на вирішення справи, вирішено зайняти в обласнім будинку, 
на другім поверсі – три найвідповідніші до цього кімнати, посадити там наших лю-
дей, які займуться реєстрацією наших людей, упорядкують дотепер ведену нами 
працю по районах, заведуть для кожного району зошит та течку, до якої будуть 
складатися всі звіти та письма даного району.

До праці цеї заангажовується на завтрашній день друзів: Фриза Миколу, Ло-
тоцького Богдана, Голубяка Остапа, Цуприка Богдана, Сваричевського Лева, Біла-
нюка Володимира й Побережника Михайла.

Всі прочі, що приділені до відділу міліції, в завтрашньому дні зобов’язані з крі-
сами полишити службу в місті. Друг Зброжик збере всіх у двійки, запровадить до 
Міської Управи і зголосить, що люди поможуть робити порядок у місті.

Рішено перекинути рій Сатанів під проводом роєвого друга Аксимчука Івана до 
району Чорний острів, а рій з Чемерівець під роєвим Кметюком Тарасом до району 
Городок-Проскурівський для зорганізування північної частини з осідком у Фель-
штині. Рій Слобківці – змінено роєвого зі Стадника Степана на друга Костинюка 
Мирослава.

Закінчено о год. 7.30 вечером.
Кам’янець-Подільський, 30 дня липня 1941 р.
підписав: Козак Микола – провідник Кам’янець-Подільської області

ЦДАВО України, ф. 3833. оп. 1. спр. 15, арк. 56. Копія. Машинопис.
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№ 192
Доповідна записка провідника ОУН Кам’янець-Подільської області до 

Крайового Проводу про становище в регіоні

31 липня 1941 року

Обласна Екзекутива ОУН в Кам’янці-Подільськім
ч. 2/41       До Краєвої Екзекутиви

ОУН у Львові для провідника
II похідної групи друга Сенишина.

Друже Провідник.
Як Провідник Обласної Екзекутиви Кам’янець-Подільської області...
Дня 21 липня прибув я зі своїм роєм К.1 до Кам’янця-ІІодільського, де застав 

вже кількох наших людей, між іншими друга Зброжика Володимира, що предста-
вився як Провідник Кам’янець-Подільської області зі спеціальним будьто-би при-
значенням обняти Відділ Безпеки при обл. Екзекутиві. Йому я всеціло підпорядку-
вався. Та коли дістав приказ обняти Провід області, створив я Обласну Екзекутиву 
і розпочав працю.

В прилозі пересилаю всі звіти, накази, опис людей, що приїхали до Кам’янець-
Подільського, зорганізованих та незорганізованих, поділ області на райони, їх об-
саду, щоби докладно представити стан праці та обставини, серед яких приходиться 
працювати.

Прошу дати вияснення в слідуючих справах:
1. Яке є фактично становище друга Зброжика Володимира, що йому я від-

дав відділ Безпеки, до якого він будьто-би був призначений, та тут бачу, що він 
не ув’язався як слід зі своїх завдань, зарозумілий, мегальоман, любить попросту 
екзотично одягатися, який то одяг стягає зі всіх усюдів, не підпорядковується при-
казам, поведінкою своєю супроти підлеглих підриває авторитет Проводу, та взагалі 
довів до цього, що викликав негодування серед оточення і підлеглих йому членів, 
що зажадали в прості його усунення, бо відмовляють послуху.

2. Прошу вияснити, хто такий Олексюк Антін, тут я його вже застав, член чи 
ні, ступінь, бо це чоловік непевний, з дуже довгим язиком, про справи між членами 
проінформував декількох місцевих неорганізованих людей, та це вдалось мені в за-
родку зліквідувати, а щоби це не повторилося по упіймненні вислав я його в один з 
найдальших районів області.

Це справи, що вимагають розв’язки. По дорозі вступав рій К.1 на села, влашто-
вував віча, ліквідовував НКВД-истів, комуністів та іншу наволоч, що сейчас про-
довжує.

Відворотно прошу подати мені вказівки дальшої праці, нову літературу, часо-
писи, вісти зі світа, інформації, як стоїть наша справа та як представляється життя 
Східних земель та становище німецьких урядових чинників.

Кам’янець- Подільський.
31/VII.1941 р.             Слава Україні!

Провідник обл. Екзекутиви 
в Кам’янці-Подільському

ЦДАВО України, ф. 3833. оп. 1. спр. 14, арк. 13. Копія. Машинопис.
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№ 193  
З повідомлення Рівненського відділення поліції безпеки штабу командування 
поліції безпеки окупованих східних областей про диверсійний акт, вчинений 

підпільниками м. Кам’янця-Подільського

20 серпня 1942 року

[…] Біля Кам’янця-Подільського вдалося своєчасно запобігти іншому диверсій-
ному актові. Між двох рейок була закладена залізна підкладка. Ця перешкода була 
своєчасно помічена тими, що їхали на дрезині. Зловмисником виявився 11-річний 
українець. Батько навчив його цього.

ЦДАГО України, ф. 4328, оп. 1, спр. 2, арк. 65. Копія. Машинопис.

№ 194
Наказ командира об’єднаних партизанських 

загонів О. М. Сабурова командиру 
партизанського загону ім. Михайлова А. З. Одусі

17 лютого 1943 року

У район Новоград-Волинського виходять об’єднані загони під командуванням 
командира т. Шитва і комісара т. Скубка.

Наказом по наших об’єднаних партизанських загонах від 17 лютого 1943 р. 
за № 24 ви призначені членом штабу об’єднаних партизанських загонів при т. 
Шитові. Отже, і ваш загін під вашим командуванням входить до складу даного 
об’єднання.

Завданням ваших загонів, т. Одуха, є негайне розгортання бойових, диверсій-
них і розвідувальних операцій на комунікаціях і, головним чином, на дільницях 
залізниці Славута – Шепетівка, Шепетівка – Полонне, Шепетівка – Новоград-Во-
линський і на шосейних дорогах Славута – Шепетівка, Острог – Ізяслав, Славута – 
Корець, Шепетівка – Корець, Новоград-Волинський – Корець і Новоград-Волин-
ський – Полонне.

Вам особисто, т. Одуха, слід широко розгорнути роботу по створенню прихова-
них резервів і сітки явочних квартир. Поряд з цим обстановка вимагає і організації 
нових партизанських загонів. Цьому питанню, т. Одуха, треба приділити серйозну 
увагу і сподіваюсь, що з цим завданням ви впораєтесь.

Разом з тим ставлю до вашого відома, що ви, т. Одуха, і ваші бійці представлені 
до урядової нагороди, і треба сподіватись, що до дня 25-ї річниці Червоної Армії 
буде Указ Президії Верховної Ради про нагородження.

Привіт вам і всьому особовому складу вашого загону.
Бажаю успіхів у вашій подальшій роботі.

Командир об’єднаних партизанських загонів              /Сабуров/
Комісар об’єднаних партизанських загонів              /Богатир/

ЦДАГО України , ф. П – 96, оп. 1, спр. 8, арк. 46. Оригінал. Машинопис.
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№ 195
З повідомлення Рівненського відділення

поліції безпеки штабу командування поліції безпеки
окупованих східних областей про діяльність підпільників

у м. Кам’янці-Подільському

5 березня 1943 року

[...] У Кам’янці-Подільському викрита театральна група, яка займалася кому-
ністичною діяльністю. Вона також вела підготовчу роботу для повернення більшо-
виків. Загалом затримано 110 чоловік, для 89 з них вставнолено особливий режим.

ЦДАГО України, ф. 4328, оп. 1, спр. 7, арк. 32. Копія. Машинопис.

№ 196
З повідомлення Рівненського відділення поліції безпеки штабу командування 
поліції безпеки окупованих східних областей про антифашистську діяльність 

лікарів у м. Кам’янці-Подільському

5 березня 1943 року

[...] У Кам’янці-Подільському (Ровенський район дії поліції безпеки) затри-
мано 6 лікарів. Вони подавали неправильні матеріали медичного обстеження, тим 
самим саботуючи мобілізацію робочої сили.

ЦДАГО України, ф. 4328, оп. 1, спр. 7, арк. 14. Копія. Машинопис.

№ 197
Наказ № 1 по Кам’янець-Подільському обласному штабу

партизанського руху про створення
обласного штабу партизанського руху

27 квітня 1943 року

ПРИКАЗ № 1

На основании приказа Начальника Украинского штаба партизанского движе-
ния № 00175 от 24.04.43 г. об организации Каменец-Подольского обласного штаба 
партизанского движения:

1. С сего числа приступаю к исполнению своих обязанностей Начальника Ка-
менец-Подольского областного штаба партизанского движения. 

Приказываю:
2. Ввести в состав областного штаба:
а) Шитова Ивана Ивановича, командира партизанского отряда имени Хруще-

ва – первым заместителем начальника Областного штаба по руководству партизан-
скими отрядами;

б) Скубко Ивана Евменовича, комисара партизанского отряда им. Хрущева, 
вторым заместителем начальника Областного штаба по руководству партийно-по-
литической работой в партизанских отрядах.
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3. Временно исполняющим обязанности начальника оперативного отдела об-
ластного штаба назначить т. Лугейко.

4. Начальником отдела разведки областного штаба назначить тов. Лагуту Н. К.
5. Начальником политотдела областного штаба назначить тов. Черватюка В.Ф.
6. Обязанности начальника санитарной службы штаба временно возложить на 

тов. Ермакова.
7. Обязанности начальника материального обеспечения и боеприпасов возло-

жить на начхоза отряда им. Хрущова т. Германчука.
8. На основании того же приказа начальника Украинского штаба отряды со-

единения т. Шитова в составе:
а) отряд им. Хрущева, командир Щитов, комиссар Скубко,
б) отряд им. Чапаева, командир Шевчук, комиссар Федоров,
в) отряд им. Кармелюка, командир Федоров, комиссар Мартынов,
г) отряд «За Родину», командир Шишко, комиссар Кляцкий,
д) отряд им. Михайлова, командир Одуха, комиссар Кузовков
подчиняются общему руководству областного штаба.
9. Настоящий приказ довести до сведения всех партизан и партизанок Каме-

нец-Подольской области.

Начальник Каменец-Подольського
Облштаба партизанского движения              /Олексенко/

Держархів Хмельницької обл. ф. П – 1941, оп. 1, спр. 1, арк. 236. Копія. Машинопис.

№ 198
Повідомлення про висадження в повітря партизанами Кам’янець-Подільської 

області німецького військового ешелону

12 травня 1943 року

Славні діла партизанські

Загін українських партизанів, що діє у Кам’янець-Подільській області, цими 
днями замінував ділянку залізничної колії. На міни наскочив німецький військо-
вий ешелон. Паровоз і 15 вагонів повністю розбиті. Під уламками вагонів загинуло 
багато гітлерівців.

Радянська Україна. – 1943 р. – 12 травня.– № 19. Друкований відбиток.

№ 199
Наказ № 1 по Кам’янець-Подільському 
обласному штабу партизанського руху

20 травня 1943 року

На підставі наказу нач. Українського штабу партизанського руху № 00175 від 
24 квітня 1943 р. з цього числа приступаю до виконання обов’язків нач. Кам’янець-
Подільського обласного штабу партизанського руху.
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Наказую: ввести до складу обласного штабу: Шитова І. І., командира парти-
занського загону – першим заступником нач. обласного штабу по керівництву 
партизанськими загонами; Скубка І. Є., комісара партизанського загону – другим 
заступником нач. обласного штабу по керівництву партійно-політичною роботою в 
партизанських загонах.

Тимчасово виконуючим обов’язки нач. оперативного відділу обласного штабу 
призначити т. Лугейка.

Нач. загону розвідки обласного штабу призначити т. Лагуту.
Нач. політвідділу обласного штабу призначити т. Черватюка.
Обов’язки нач. санітарної служби штабу тимчасово покласти на т. Єрмакова.
Обов’язки нач. матеріального забезпечення і боєприпасів покласти на т. Гер-

манчука.
На підставі того ж наказу нач. Українського штабу загони з’єднання т. Шитова в складі:
загін, де командиром Шитов, комісаром Скубко;
загін ім. Чапаєва, командир Шевчук, комісар Федоров;
загін ім. Кармалюка, командир Федоров, комісар Мартинов;
загін «За Батьківщину», командир Шишко, комісар Кляцький;
загін ім. Михайлова, командир Одуха, комісар Кузовков підпорядковуються 

загальному керівництву обласного штабу.
Цей наказ довести до відома всіх партизанів і партизанок Кам’янець-Подільської 

області.
Нач. Кам’янець-Подільського облштабу

партизанського руху [підпис]

ЦДАГОУкраїни, ф. 97, оп. 1, спр. 3, арк. 249. Оригінал. Машинопис.

№ 200
Повідомлення Радянського інформбюро про бойові дії партизанів 

Кам’янець-Подільської області

13 серпня 1943 року

Чотири партизанських загони, що діють у районах Кам’янець-Подільської об-
ласті, протягом місяця пустили під укіс 29 ешелонів з озброєнням, боєприпасами і 
військами противника. В результаті катастроф пошкоджено і розбито 26 паровозів, 
376 вагонів і платформ. 1 серпня група партизанів із загону «За Батьківщину» рапто-
во увірвалася у велике село, знищила 30 німецьких жандармів, зруйнувала телефон-
ну станцію і спалила нафтосклад, в якому знаходилося близько 900 тонн пального.

ЦДАГО України, ф. 103, оп. 1, спр. 42, арк. 10. Копія. Машинопис.

№ 201
Присяга партизанів загону імені Боженка

15 серпня 1943 року

Партизанська клятва
Ми, партизани загону ім. Боженка, урочисто приймаємо таку партизанську клятву:
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Усі дії загону в цілому, як і кожного партизана зокрема, будуть спрямовані на 
підрив військово-матеріальної могутності ворогів радянського народу і насамперед 
проти німецьких фашистів.

Ні в якому разі не дискредитувати партизанське звання.
Збереження таємниці загону, як і таємниці взагалі, буде священним законом 

кожного партизана навіть за дуже тяжких обставин (катування і смерть).
Забезпечимо свідому дисципліну в загоні, оточимо товариською повагою свого 

командира. Виконання наказу є законом.
Кожний, хто порушить цю клятву, буде покараний партизанським судом і ім’я 

його навіки затаврує радянський народ.
При виконанні своїх обов’язків, а також у відкритому бою з ворогами кожний 

партизан буде сміливим, хоробрим, битиме ворога до останньої краплі крові, не 
шкодуючи сил, а якщо треба, і життя.

Кожний партизан поважатиме товариша як самого себе, завжди прийде йому 
на виручку.

Клятву скріплюємо підписом своєю власною кров’ю.

ЦДАГО України, ф. 103, оп. 1, спр. 44, арк. 14. Оригінал. Машинопис.

№ 202
Наказ начальника Кам’янець-Подільського обласного штабу партизанського 
 руху про створення з’єднання на базі партизанського загону ім. Михайлова

17 вересня 1943 року
§ 1

На базі партизанського загону ім. Михайлова створити нове самостійне 
з’єднання з підпорядкуванням обласному штабу.

§ 2
Командиром з’єднання призначити командира загону ім. Михайлова т. Одуху 

Антона Захаровича.
§ 3

Комісаром з’єднання призначити комісара партизанського загону ім. Михай-
лова т. Кузовкова Гната Васильовича.

§ 4
Начальником штабу з’єднання призначити начальника штабу партизанського 

заг ону ім. Михайлова т. Шакуна Костянтина Тимофійовича.

Начальник Кам’янець-Подільського штабу партизанського руху [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 792, оп. 1, спр. 1, арк. 193. Копія. Машинопис.

№ 203
Повідомлення Радянського інформбюро про диверсійні акти, здійснені 

партизанами Кам’янець-Подільської області на залізниці

27 вересня 1943 року

Партизанський загін, який діє в одному з районів Кам’яінець-Подільської 
області, 11 вересня висадив у повітря німецький поїзд, що йшов на захід з на-
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грабованим у населення зерном. В цей час до місця катастрофи підійшов зу-
стрічний ешелон з військами і з ходу врізався в уламки висадженого в пові-
тря товарного ешелону; цілком розбиті два паровози, 15 вагонів з хлібом і 29 
класних вагонів. Дві доби німці розчищали і відновлювали колії. Партизанська 
розвідка встановила, що з-під уламків вагонів було витягнено багато убитих і 
поранених гітлерівців.

Радянська Україна. – 1943 р.– 28 вересня.– № 173. Друкований відбиток.

№ 204
Наказ командування партизанського з’єднання А. З. Одухи про створення 

нових партизанських загонів

вересень 1943 року

§ 1
Згідно з наказом штабу партизанського руху по Кам’янець-Подільській області 

на базі партизанського загону ім. Михайлова створити нове з’єднання з підпоряд-
куванням обласному штабу в складі:

1. Партизанський загін ім. Михайлова під моїм безпосереднім командуванням.
2. На базі підривної роти партизанського загону ім. Михайлова, що перебуває в 

районі Шепетівки, створити новий партизанський загін.
3. Новому загону присвоїти ім’я Кармалюка і надалі іменувати «Партизанський 

загін ім. Кармалюка».
4. Командиром партизанського загону ім. Кармалюка призначити командира 

підривної роти партизанського загону ім. Михайлова т. Логутенка Степана Сергі-
йовича.

5. Комісаром партизанського загону ім. Кармалюка призначити командира під-
ривного взводу т. Перепеліцина Олександра Платоновича.

6. Начальником штабу партизанського затону ім. Кармалюка призначити пом. 
начальника штабу партизанського загону ім. Михайлова т. Дьоміна Андрія Борисо-
вича, звільнивши його від посади, яку він займав раніше.

7. Новому загонові ставлю завдання:
поповнення загону, роздобування зброї і проведення бойових і особливо дивер-

сійних операцій на залізничних магістралях Шепетівського вузла.
§ 2

1. Створити самостійний партизанський загін Шепетівського району з підпо-
рядкуванням штабу з’єднання, для чого виділити організаційну групу.

2. Командиром нового загону призначити керівника радянського підпілля у 
Шепетівці т. Музальова Івана Олексійовича.

3. Комісаром Шепетівського загону призначаю командира підривного відді-
лення т. Заїку Якова Євдокимовича.

4. Шепетівському загонові ставлю завдання:
використати широку мережу нашої радянської підпільної агентури, яка є у Ше-

петівському районі, для всемірного поповнення загону, його озброєння і активізації 
диверсійних і бойових дій у районі Шепетівки.
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§ 3
1. Створити новий партизанський загін в Ізяславському районі Кам’янець-

Подільської обла сті з підпорядкуванням штабу з’єднання, для чого виділити орга-
нізаційну групу.

2. Новому загонові присвоїти ім’я Леніна і надалі іменувати «Партизанський 
загін ім. Леніна».

3. Командиром партизанського загону ім. Леніна призначити командира взводу 
2-ї роти партизанського загону ім. Михайлова т. Вощила Миколу Ілліча, звільнив-
ши його від посади, яку він займав раніше.

4. Комісаром партизанського загону ім. Леніна призначити командира 1-ї роти 
партизанського загону ім. Михайлова т. Довгополова Івана Ілліча, звільнивши його 
від посади, яку він займав раніше.

6. Партизанському загонові ім. Леніна ставлю завдання:
вийти в район Ізяслава і використати підготовлені нашою агентурою прихова-

ні резерви партизанського руху в Ізяславському районі для всемірного зростання 
загону, його озброєння і розгортання бойових операцій, особливо диверсій на за-
лізничних і шосейних дорогах Шепетівка – Тернопіль і Шепетівка – Проскурів.

§ 4
1. Створити новий партизанський загін у Ляховецькому районі Кам’янець-

Подільської області з  підпорядкуванням штабу з’єднання, для чого виділити орга-
нізаційну групу.

2. Командиром партизанського загону призначити члена Ляховецької підпільної ор-
ганізації і керівника партизанської групи с. В’язовець т. Божевського Карла Софроновича.

3. Комісаром партизанського загону призначити зав. діловодством штабу 
з’єднання т. Крашеніннікова Василя Степановича.

4. Партизанському загонові ставлю завдання:
вийти у Ляховецький район, використати підготовлені Ляховецькою підпіль-

ною організацією приховані партизанські резерви для всемірного поповнення за-
гону. Розгорнути бойові дії у Ляховецькому і Теофіпольському районах Кам’янець-
Подільської області і головним чином диверсії на залізниці Шепетівка – Тернопіль 
з тим, щоб повністю вивести цю дорогу з ладу.

§ 5
1. На базі підривного взводу партизанського загону ім. Михайлова створити 

окрему підривну роту з безпосереднім підпорядкуванням штабу з’єднання.
2. Командиром окремої підривної роти призначити т. Петрова Михайла Іларіоновича.
3. Політруком окремої підривної роти призначити т. Хоменка Анатолія Митро-

фановича.
4. Окремій підривній роті ставлю завдання:
вийти у район славутських лісів і розгорнути диверсії на залізницях і шосейних 

дорогах: Шепетівка – Ровно, Шепетівка – Проскурів, Проскурів – Волочиськ.

Командир з’єднання партизанських загонів 
Кам’янець-Подільської області [підпис]

Начальник штабу з’єднання [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 782, оп. 1, спр. 1, арк. 196-198. Копія. Машинопис.
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№ 205
Наказ Кам’янець-Подільського обласного 

штабу партизанського руху, присвячений другій річниці створення 
першого в області партизанського загону

1 жовтня 1943 року

У вересні 1941 р. група радянських патріотів з 27 чоловік виїхала з м. Хар-
кова, перебралася через фронт у тил ворога і створила партизанський загін на 
чолі з т. Шитовим.

Ось уже два роки цей загін бореться в тилу ворога і виріс з 27 до 850 чо-
ловік, з яких близько 300 направлені для організації інших загонів. На базі і 
при сприянні партизанського загону створено 6 загонів загальною чисельністю 
понад 1500 чоловік.

Партизанський загін за час свого існування провів 202 бойові і диверсійні 
операції, з них десятки крупних у районних центрах.

В результаті цих операцій знищено понад 10 900 гітлерівців, 78 ешелонів, 
1 бронепоїзд, 1149 вагонів, десятки автомашин, мостів, заводів, тракторів, ком-
байнів і т. д.

Добуто 267 гвинтівок, 18 кулеметів, десятки тисяч патронів, створена арти-
лерія і т. д.

В рядах партизанського загону виросли, змужніли в боях з німецькими 
загарбниками чудові кадри народних месників, сотні партизанів і партизанок 
загону одержали і представлені до урядових нагород – орденів і медалей Радян-
ського Союзу. Із середовища загону представлені до присвоєння звання Героя 
Радянського Союзу тт. Шитов, Скубко, Сичов, Чоботарьов, Акаєв. За бойові і 
диверсійні операції партизанський загін представлений до урядової нагороди – 
ордена Леніна.

Відзначаючи другу річницю існування партизанського загону, наказую:
1. За проведені бойові і диверсійні операції, за кількісне зростання – в день 

другої річниці партизанського загону від імені Верховної Ради Союзу PCP ого-
лошую подяку всьому командно-політичному й особовому складові загону.

2. Тепер, коли героїчна Червона Армія веде успішний наступ, визволила 
від німецьких загарбників сотні радянських міст і десятки тисяч населених 
пунктів та відкинула противника на правий берег Дніпра, висловлюю тверду 
впевненість у тому, що партизанський загін ще більше активізує свої бойові і 
диверсійні дії і з успіхом виконає всі завдання партії і уряду по поданню допо-
моги Червоній Армії у справі найшвидшого визволення Радянської України від 
ненависних німецьких загарбників.

Депутат Верховної Ради Союзу PCP начальник 
Кам’янець-Подільського облштабу партизанського руху /Олексенко/

ЦДАГО України, ф. № 97, оп. 1, спр. 10, арк. 33. Оригінал.Машинопис.



Розділ IV. Джерела про участь подолян в радянському та національному русі Опору

253

№ 206
Наказ Українського штабу партизанського руху партизанському з’єднанню під 

командуванням А. З. Одухи про завдання з’єднання

31 грудня 1943 року

Зміст: Завдання з’єднанню партизанських 
        загонів Одухи – Кузовкова.
З метою подання допомоги частинам Червоної Армії, які наступають, і зриву 

перевезень противником до лінії фронту живої сили, техніки, озброєння, боєпри-
пасів, а також недопущення вивезення до Німеччини народного майна і радянських 
громадян ставлю з’єднанню завдання:

1. Розвивати партизанський рух і проводити диверсійну роботу в західній 
частині Кам’янець-Подільської області, для чого основну матеріальну базу мати у 
славутських лісах.

2. В першу чергу діяти і максимально порушувати рух на залізничних ділянках: 
Тернопіль – Ізяслав, Тернопіль – Проскурів, Чортків – Ярмолинці – Проскурів.

3. В міру наближення лінії фронту переходити для бойових дій у Чернівецьку 
область, порушуючи комунікації між Румунією і західними областями України.

4. Моєму заступнику по МТЗ т. Петренку і нач. відділу зв’язку забезпечити 
з’єднання озброєнням, боєприпасами, обмундируванням, засобами зв’язку згідно 
із затвердженим планом.

5. Про хід виконання даного наказу і бойові дії загонів регулярно доносити, 
Українському штабові партизанського руху.

Нач. Українського штабу партизанського Руху
комісар державної безпеки [підпис]

ЦДАГО України, ф. 96, оп. 1, спр. 1, арк. 232-233. Оригінал. Рукопис.

№ 207
Наказ по з’єднанню партизанських загонів під командуванням С. А. Олексенка 

про активізацію бойових дій партизанських загонів у районі залізничної 
магістралі Жмеринка – Проскурів – Волочиськ

31 січня 1944 року

Для здійснення ударів по противнику на головній залізничній магістралі Жме-
ринка – Проскурів – Волочиськ наказую:

усім командирам і комісарам загонів протягом 1 і 2 лютого направити із кожно-
го загону диверсійні групи кількістю не менше 20-30 чоловік на цю дорогу. Забез-
печити їх мінами. Поставити перед групами завдання:

1. За 5-6 днів вийти в райони – Сатанова, Ярмолинець, Михалполя, Деражні, 
Вовковинець і приступити до диверсій на залізниці.

2. Поряд з диверсійною діяльністю створювати місцеві партизанські загони і 
наказом від імені свого загону призначати командування нового місцевого загону.

3. Зв’язатися з місцевими партизанськими загонами, подавати їм допомогу в 
зростанні, активізувати їхні бойові і диверсійні дії, а при потребі об’єднувати їх і 
підпорядковувати собі.
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4. Щоб групи могли ужитися в нових південних районах і проводити успішну 
бойову і диверсійну діяльність, кожна з них повинна збільшитися за рахунок міс-
цевого населення.

5. Кожна група 20-25 лютого мусить надіслати зв’язкових із звітом про діяль-
ність і розвідданими.

Командир з’єднання партизанських загонів
Кам’янець-Подільської області [підпис]

Комісар з’єднання партизанських загонів
Кам’янець-Подільської області [підпис]

Начальник штабу з’єднання [підпис]

ЦДАГО України, ф. 97, оп. 1, спр. 29, арк. 125. Оригінал. Машинопис.

№ 208
Наказ по Кам’янець-Подільському обласному штабу партизанського руху про 

створення нового партизанського з’єднання і його завдання

5 лютого 1944 року

§ 1
Для розвитку партизанського руху в південних районах Кам’янець-Подільської 

області на базі партизанських загонів мого з’єднання: «За Батьківщину» – 240 чо-
ловік, ім. Котовського – 253, загону під командуванням Шитова – 176, а всього 669 
чоловік – створити нове з’єднання партизанських загонів Кам’янець-Подільської 
області з місцем дислокації – південні райони Кам’янець-Подільської області.

§ 2
Командиром нового з’єднання призначити т. Шишка Івана Яковича.

§ 3
Комісаром нового з’єднання призначити т. Чичбу Нестора Михайловича.

 § 4
Начальником штабу нового з’єднання призначити т. Ковальова Якова Григо-

ровича.
§ 5

Заступником командира з’єднання по розвідці призначити т. Трофимчука Іва-
на Степановича.

§  6
Радистку т. Джесс з рацією командирувати у розпорядження командира нового 

з’єднання.
§ 7

Зобов’язати командира і комісара нового з’єднання за 7 і 9 лютого вирішити всі 
організаційні питання і 9 лютого виступити в рейд на нове місце дислокації.

§ 8
П еред новим з’єднанням ставлю завдання:
1. За 8-9 днів прибути в район нової дислокації.
2. Приступити до диверсій на залізниці Жмеринка – Волочиськ і Проскурів – 

Ярмолинці – Гусятин.
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3. Піднімати людей південних районів Кам’янець-Подільської області на зброй-
ну боротьбу з німецькими загарбниками.

4. Залучати відданих Радянській владі людей у партизанські загони.
5. Створити нові партизанські загони.
6. Підпорядкувати собі діючі партизанські загони, які не входять в інші 

з’єднання.
7. Зі мною тримати зв’язок через Укрштаб.

Начальник Кам’янець-Подільського обласного штабу
партизанського руху депутат Верховної Ради СРСР

/Олексенко/

ЦДАГО України, ф. 97, оп. 1, спр. 10, арк. 10. Оригінал. Машинопис.

№ 209
Повідомлення про визволення партизанами м. Ізяслава

23 лютого 1944 року

Місто Ізяслав визволене від німецьких загарбників
Партизанські загони Кам’янець-Подільської області під командуванням т. 

Олексенка внаслідок навального удару і вміло проведеного обхідного маневру 
штурмом оволоділи старовинним українським містом і великою залізничною стан-
цією Ізяслав.

У боях за м. Ізяслав партизанські загони, за неповними даними, знищили 496 
гітлерівців, 6 ворожих танків, з них 2 – типу «Тигр», 3 бронемашини, 15 автомашин, 
багато возів з військовим спорядженням та іншим майном.

Партизанські загони захопили в полон понад 100 німецьких солдатів і офіцерів. 
Взято трофеї: гармат середнього калібру – 2, гармат протитанкових – 1, протитан-
кових рушниць – 4, автомашин – 4, мотоциклів – 4, радіостанцій – 1, батальйонний 
міномет – 1, кулеметів – 19, автоматів – 18, гвинтівок – 149, гранат – 288, велику 
кількість патронів, возів – 29, коней – 40 та ін.

У боях за місто Ізяслав радянські партизани проявили зразки мужності і геро-
їзму.

Слава відважним радянським партизанам і партизанкам!

ЦДАГО України, ф. 97, оп. 1, спр. 1, арк. 290. Копія. Машинопис.

№ 210
З характеристики на командира з’єднання 

партизанських загонів А. З. Одуху, представленого до присвоєння звання 
Героя Радянського Союзу

червень 1944 року

А. З. Одуха, 1910 року народження, українець, член ВКП (б), у партизансько-
му загоні з червня 1942 р., нагороджений медаллю «Партизану Вітчизняної війни» 
першого ступеня.
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За завданням Славутської підпільної організації у червні 1942 р. він з групою з 
3 чоловік іде в ліс, де починає організовувати партизанський загін, який до травня 
1944 р. виріс у велике з’єднання – 3 тис чоловік.

Ще до створення партизанського загону т. Одуха у травні 1942 р. на залізниці 
Славута – Шепетівка саморобною міною пустив під укіс німецький військовий 
ешелон, під уламками якого загинуло до 700 гітлерівців.

Партизанське з’єднання, кероване т. Одухою, за час своєї діяльності провело 
896 боїв з німецько-фашистськими загарбниками, в результаті яких знищено 2627 
і поранено 1307 солдатів і офіцерів противника, визволено з таборів міст Славути і 
Шепетівки 2190 військовополонених.

Внаслідок диверсій, проведених на залізниці, пущено під укіс 278 ешелонів 
противника, при цьому знищено паровозів – 198, вагонів – 1818, з них з боєприпа-
сами – 377, з живою силою – 662, з військовою технікою – 226, платформ з танками, 
автомашинами і літаками – 229, з військовою технікою і боєприпасами – 29.

В результаті диверсій на залізниці вбито 12 540 і поранено 9557 солдатів та офі-
церів противника.

На шосейних дорогах диверсантами з’єднання знищено: автомашин – 181, 
мотоциклів – 17, бронемашин – 6, танків – 27. Партизани з боями займали міста 
Острог, Славута, Ізяслав, Ямпіль, ст. Лепесівку та ін. Взяття цих міст допомогло 
передовим частинам Червоної Армії успішно просуватися вперед. Беручи участь у 
багатьох бойових і диверсійних операціях, т. Одуха проявив особисту хоробрість і 
мужність.

За доблесть і геройство, проявлені у боротьбі проти німецьких окупантів, за 
заслуги у справі розвитку партизанського руху в Кам’янець-Подільській області т. 
Одуха Антон Захарович представляється до присвоєння звання Героя Радянського 
Союзу.

Секретар Центрального Комітету КП(б)У [підпис]
Вірно: ст. пом. начальника прикордонного відділення

УШПР [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 1, спр. 52, арк. 13. Оригінал. Рукопис.

№ 211
Довідка начальника УНКДБ по Кам’янець-Подільській області 

підполковника Руденка про діяльність загонів УПА на території області 
у травні-червні 1944 року

червень 1944 року

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СПРАВКА

О проявлениях банд УПА на территории Каменец-Под. обл.
за май-июнь 1944 г.

В мае-июне 1944 г. на территории Каменец-Подольский области имели место 
следующие бандпроявления УПА:

ВОЛКОВИНЕЦКИЙ РАЙОН
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17 мая 1944 г. в 4 часа дня в с. Новостриевка появилось 200-250 бандеров-
цев, которые разбили кооператив и забрали 630 яиц. Бандиты ходили по хатам 
и населению говорили:

«Мы бъемся против СССР и Германии за свободную самостоятельную Укра-
ину. Мы никого не убиваем, но на пути следования уничтожаем коммунистов и 
НКВДистов. В свою армию мы никого не берем, а принимаем добровольцев».

Среди бандеровцев были западники, украинцы, русские (дезертири Крас-
ной Армии) и узбеки. Они предложили вступить в отряд МЕЛЬНИКУ Федору, 
младшему сержанту, находящемуся дома на излечении, но тот отказался. На-
селению роздавали националистические листовки.

В 9 часов вечера ушли в лес по направлению с. Згаров. Два пьяных банде-
ровца хотели потащить в лес двух женщин, но сбежавшиеся колхозницы отняли 
их.

19 мая отряд бандеровцев в 250-300 чел. появился с. Старо-Польская Гута, где 
напал на заслон истребителей (20 чел.). Бандеровцы обстреляли их пулеметно-
автоматным огнем и преследовали до с. Гришки. Одного истребителя ранили 
и двоих поймали (пожилые колхозники). Поломав винтовки истребителей и 
избив последних пулеметными лентами, бандеровцы их отпустили.

29 мая в 9 часов вечера 2 бандеровца в лесу возле села Майдан-Мординский, 
задержали 2 пастуха. Через несколько часов они их отпустили.

2/VI-44 г. в 22 часа в с Майдан-Мординский зашел отряд бандеровцев в ко-
личестве 15 чел., вооруженных винтовками и автоматами. Они направились в 
кооперацию, где забрали 100 штук яиц. На забранные яйца оставили расписку, 
которую подписал командир «ГРОЗА», бандеровцы требовали от продавца коо-
перации возвратить миномет, изъятый из тайного склада УПА, но в кооперации 
находились только подставка с миномета и около десятка испорченных мин. 
Ствол же миномета бьл забран органами НКВД. Через два часа отряд ушел в 
лес.

6/VI-44 г. в 20 часов в с. Новая-Гута заходили 15 бандеровцев, которые аги-
тировали встретившуюся молодежь не идти в армию и через короткий промеж-
уток времени бандеровцы ушли в лес, разбившивсь на две группы.

7/V1-44 г. в 23 часа в с. Чернилевцы прибыл отряд УПА в 15 чел., которые 
забрали в кооперативе 175 яиц, в молочарском пункте забрали 5 литров сметаны 
и порвали книги учета. Бандеровцы заходили на квартиру председателей сель-
совета и колхоза, спрашивая где они находятся. На квартире председателя кол-
хоза оставили книжку: «За что ведет борьбу УПА.»

БЕРЕЗДОВСКИЙ РАЙОН
26 мая с. г. в 23 часа группа вооруженных бандеровцев в количестве около 

20 человек вошла в село Кутки Берездовского района Каменец-Подольской об-
ласти. Бандеровцы пришли на квартиру председателя Кутковского сельсовета 
ЗАДВОРНОГО с намерением убить его. Не застав ЗАДВОРНОГО на квартире, 
бандеровцы взяли находившуюся на квартире председателя винтовку и документы 
сельсовета, пошли в помещение сельсовета, сняли там телефонный аппарат и ушли 
по направлению Корецкого района Ровенской области.
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ЗАДВОРНЫЙ, придя домой и узнав от жены, что за ним приходили 
бандеровцы, взял две гранаты и бросился в погоню, но их не нашел.

Возвратясь обратно домой и будучи в нетрезвом состоянии, неосторожно обра-
щаясь с гранатой, сорвал кольцо и бросил гранату на пол. От взрыва ЗАДВОРНЫЙ 
получил легкие осколочные ранения в обе руки и ноги.

В ночь с 27 на 28 мая с. г. группа вооруженных бандеровцев в количестве около 
30 чел. на пяти подводах со стороны Корецкого района Ровенской области заехали 
в с. Мирутин Берездовского района, где забрали у 2 колхозников лошади с бричкой 
и ограбили сельский магазин.

28 мая с. г. на территории Корецкого района Ровенской области в районе села 
Бабино сделал вынужденную посадку советский самолет-истребитель. В этот же 
день к самолету пришли бандеровцы в количестве около 10 чел., которые убили 
лётчика и сожгли самолёт. Труп лётчика 29 мая с. г. доставлен в Берездовскую 
больницу. При обследовании документов, удостоверяющих личность, не оказа-
лось.

31 мая с. г. в 4 часа утра во время проведения облавы оперативной группой 
войск НКВД в селе Киликиев Берездовского района скрывавшихся на окраине 
села во ржи двух бандеровцев был убит сержант этой группы. Пользуясь темнотой 
и прячась во ржи, бандеровцы ушли от преследования и скрылись.

СЛАВУТСКИЙ РАЙОН
28 мая с г. в 17 часов 4 бандеровца, вооруженные ручным пулеметом, автома-

том и винтовками, появились в с. Нараевка Славутского района. По пути в село 
бандеровцы осмотрели колхозных лошадей, которые паслись возле села Пробыв 
в селе около 10 минут и сделав несколько выстрелов вверх, ушли в лес, так 
называемый «МИШОК» Острожского района.

29 мая с. г. в 21 час в с. Клепачи Славутского района прибыло две подводы и 
четыре всадника бандеровцев общим числом около 25 человек, которые пробыли в 
селе до утра 30 мая с. г.

При въезде в село бандеровцы заехали к колхознику РАЗЕВЕЛЮКУ, у кото-
рого отобрали колхозную свинью, после этого, пошли в дом, где живет секретарь 
комсомольской организации с. Клепачи ГОНТАР, избили его, а затем направились 
к председателю колхоза РОГ, которого дома не застали, забрали у последнего по-
дводу и сбрую, и его жене велели передать о том, чтобы не прятался и не заставлял 
колхозников работать в воскресенье, в противном случае они его убьют.

После этого бандеровцы сожгли все документы сельсовета, забрали спирт из 
колхозного магазина и выехали по направлению с Келикиев Берездовского района.

НАЧАЛЬНИК УНКГБ ПО KAM.-ПОД. ОБЛ.
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК    (РУДЕНКО)
« « июня 1944 г.
гор. Проскуров 
отп. 2 экз.

Держархів Хмельницької обл., ф. 487. оп. 4. спр. 35, арк. 21-22. Оригінал. Машинопис.
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№ 212
Звіти про суспільно-політичний стан та діяльність 

визвольного руху у східних областях України

вересень 1944 року

Інструкції зі східних областей України

В Київ, як нас повідомляють, щоденно приїжджають і від’їжджають різноманіт-
ні верстви людності різного соціального і національного складу. На вулицях Києва 
ви зустрінете представників військової верхівки (генерали, полковники), солдатів, 
багато різних службовців, літераторів, редакторів, директорів і т. д. А також між 
ними де-не-де вештаються прибиті злиднями за сваркою бійка. Побачили військові 
і почали їх розбороняти, ясно, що при тому били жидів. Діти літ по 10-12 бігали 
кругом їх і кричали: «Ура! П’ятий український фронт відкрився!» Один з особого 
відділу говорив: «Приподнесли нам пагоны и религию, еще что-нибудь припо-
днесут союзники, мы все должны воевать». Деякі військові говорять: «Наші Івани 
кладуть голови і заробляють дукачі, а союзники амуніцію дають, бо у них нігде того 
дівати і вони за рік цього придбають в два рази більше, а Іванів треба чекати років 
22, поки виростуть». Одного військового раз запитано: «Чому союзники так поволі 
посуваються своїм другим фронтом?» – він відповів: «Пустили мило в очі нашим 
та й сидять» – а другий засміявся двозначно і сказав: «Та їм клімат не сприяє». З 
цього виходить, що ті військові, які розуміються на сучасній ситуації і міжнародно-
му положенні, настроєні революційно, а така сіра нещасна маса як українців так і 
кацапів, а також і нацменів, то кладе голову і не знає за що.

ДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 32, арк. 149-153. Копія. Машинопис.

№ 213
Звіт про стан та діяльність УПА – Південь у серпні 1944 р. 

на території «22 в»

5 вересня 1944 року

УПА – Південь 
«22 в» – Г- О

Звіт
за місяць серпень 1944 р.

В цьому терені майже не зроблено жодної роботи. Терен не використаний 
нами, хоч можливості роботи є, може кращі, як деінде. Населення майже повністю 
витолочене від мужчин. В терені зустрічається тільки жінок і пацанів, дуже мало 
стариків.

Настрій населення виразно протибільшовицький, але народ пока пасивний. 
Люди майже на кожному кроці виявляють вороже наставления до сталінського 
режиму, але активного спротиву не помічається. Під час палення молотілок і ком-
байнів на Сході в одній місцевості був характеристичний випадок: коли наш відділ 
підпалив комбайна, то присутні колгоспники кинулися негайно носити солому під 
машини.
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Населення Сходу чогось жде. Покеровані кимсь, хто буде мати певну силу, да-
дуть втягнути себе в боротьбу, але без наявної сили, яка визначуватиме шлях і ціль 
нашої боротьби – діло не піде. Тому рейдування наших боєвих відділів – це негайна 
потреба для цього терену.

Слава Україні!

Постій, 15. ІХ.44              /-/Роман

ЦДАВО України, ф. 3837, оп. 1, спр. 4, арк. 2. Копія. Машинопис.

№ 214
Звіт про стан та діяльність УПА-Південь у серпні 1944 р. на території «22 б»

15 вересня 1944 року

УПА-Південь 
«22 б» – Г- О

ЗВІТ
за місяць серпень 1944 року

Терен був переповнений фронтовими військами майже до кінця липня. Робота 
була неможлива, населення, залякане більшовиками, в більшості пішло на мобілі-
зацію й опинилися одні в Красній Армії, а другі на примусових роботах (Сибір ... ). 
Організовані люди на загал збереглися.

Як тільки фронтові більшовицькі війська опустили терен – умовини нашої 
роботи покращали і можна було вільно рухатися по терені. В половині серпня в 
цьому терені зроблено рейд відділів – VІІ/101, VІІ/205, відділ к-ра Бистрого. Цей 
рейд оживив терен і вслід за тим організована робота й бойові дії почали щораз 
виразніше позначуватися. Під час рейдів спалено:

1) В Саджавці – молотілку;
2) Товстім –
3) Слобідці біля Сатанова – комбайн, молотілку, віянку і інші речі;
4) Іванківцях спалено в горальні 2 автомашини і роззброєно 2 стрибків. Забра-

но 1 коня й багато коней розігнано з конюшні.
5) В Костусі напали більшовики на відділ VІІ/205, однак скоро мусіли вони 

відступити, як відізвалися наші автомати і скоростріли. Втрати більшовиків – були 
ранені, з нашої сторони жодних. В цьому селі спалено молотілку, а збіжжя роздано 
бідним робітникам;

6) У Вікні УПА – відділ VІІ/101 забрав з молочарні 16 м масла, з того 3 м роз-
дано населенню, а 13 передано Організації;

7) В Луці Вел[икій] (над Збручем) спалено молотілку, доконав цього УПА – 
відділ VІІ/101.

8) Біля КлимковецьУПА – відділ VІІ/101 звів з більшовиками бій, де вбито 8 
більшовиків, 9 ранено. З нашої сторони втрат не було.

В терені находиться багато поляків, які співпрацюють з більшовиками. Наша 
постава до поляків згідно з новими політичними постановами – в майбутньому 
може принести певні позитивні висліди. Під час рейдів ми не зачіпали поляків, що 
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їх, очевидно, дивувало. Мали ми один випадок, де полька повідомила нас про те, що 
більшовики готують на нас облаву – і це сповнилося, але успіхів вона не мала, бо 
ми відійшли в інше місце.

Слава Україні!

Постій, 15.ІХ.44              К-р /-/ Роман

ЦДАВО України, ф. 3837, оп. 1, спр. 4, арк. 4. Копія. Машинопис.

№ 215
Витяг із звіту про бойову діяльність нового з’єднання

жовтень 1944 року

[…] Перший наступ повели чота Кори (східняка) і нацмени сотні Яструба, 
кур[еня] Докса, окружаючи село від східної частини, з півд.-зах. – сот. Чумак. 
Кур[інь] Докса зав’язав півгодинний бій, після якого зліквідовано штаб НКВД, 
частину вбито, трьох (ранені) взято в полон. Здобуто документи, карти, частину 
яких сот. Залізняк закопав біля школи в садку під вишнею:

З заходу і півночі на підмогу штабу НКВД наступали три сотні більшовиків. 
З півн.-схід. сторони лісу загородив їм дорогу кур. Гірчиця, з півд. – схід, сторони 
курінь Міші (Великана) держав застави та повів розвідку глибоко в ліс, в разі по-
треби забезпечував відворот. Бій тривав біля 8 год. З півд.-східної сторони виїхало 
4 автомашини, повні бійців, їх підпущено близько і відкрито вогонь. Тільки одній 
машині вдалося завернути і втекти. Біля 11 год. вдалося більшовиків викинути із 
села і лісу на поле.

Бракувало ще півгодини, щоб бій закінчився нашою перемогою. Та з півдня 
виїхало біля 20 машин більшовиків, під’їхали на гору між селом і залізницею і роз-
сипались та залягли. Ми відступили в ліс біля год. 12, де загородили нам дорогу 
танки і відтяли курінь Міші, що прикривав відступ. У висліді бою, що зав’язався, 
ми втратили 9 вбитими (сот. Яструб, сот. Ярошенко, кур. Володя), 6 тяжко ранених 
і 20 легко (сот. Зірка, сот. Чумак). Здобуто 2 кулемети, автомати і кріси. Полонений 
ст. лейт[енант] зізнав, що цього дня мала відбутися облава на ці ліси, більшовиків 
було біля 3000, що стверджували здобуті документи. Ворог втратив 40 старшин і б. 
200 бійців вбитими, невідому кількість раненими.

13.V в славутськім лісі в с. Нетишів [більшовики] окружили курінь Докса, 
який, контратакуючи, прорвався в глибину лісу. З нашої сторони було 30 вбитими 
і тяжко раненими, що їх [більшовики] добили. Згинув сот. Чумак, що був ранений 
в руку біля Залізниці, однак сотні не покидав. Зорганізованим порядком вернулося 
150 чол., а решта розбіглося.

15.V на відтинку Славута-Шепетівка, між р. Горинню і шосою [більшовики] 
окружили курінь Міші. Наші в контрнаступі перейшли залізницю і шосе та уві-
йшли в ліс. Тоді [більшовики] кинули в бій танки і розбили наших на кілька груп. 
По нашій стороні впало коло 25 осіб, між ними сот. Гутич (із Закарпаття, перейшов 
від мадяр), реф. кур[інний] СБ – Місяць2, політвих. і заст, курінного – Смерека. 60 
повстанців вернулися зорганізованим порядком. Решта розбіглися по терені.
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9.VІІІ.44 р. біля с. Хорів мене і кур. Довбенка з почотом заскочили більшовики 
й відтяли дорогу від лісу. Мені вдалося крізь кулі втекти, а курінний Довбенко, 6 
повстанців і санітарка згинули.

Сот. Ярошенко з моїм відділом кинулися в контратаку і виперли більшовиків з 
лісу. З нашої сторони впали сот. Ярошенко, його заступник Блакитний, ранено сот. 
Веремія і роєвого Яструба. Більшовики втратили 16 чол. вбитими, крім ранених.

Жовтень 1944 р.

/-/Ясень

ДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 66, арк. 71-73. Копія. Машинопис.

№ 216
Із звіту про діяльність Проскурівської окружної підпільно-партизанської 

організації
жовтень 1944 року

Проскурівська підпільно-партизанська організація була створена у вересні 
1941 р. Організатором і керівником її був т. Храновський Микола Андрійович (ко-
лишній секретар Чернівецького РК КП(б)У Чернівецької області).

Тов. М. А. Храновський об’єднав підпільні групи П. М. Семенюка – з 5 чоловік, 
Поліщука – з 20 чоловік та ін. Усього на той час було 30 чоловік.

На першій організаційній нараді на квартирі т. Храновського було організова-
но підпільний комітет, до складу якого ввійшли товариші: М. А. Храновський, П. А. 
Вітанов, П. М. Семенюк, Ф. В. Назаров, І. І. Селіванов [...]

Підпільний комітет свою діяльність почав з розстановки членів організації на 
підприємствах і установах, створював там підпільні групи, вербував нових членів.

Крім того, були направлені на підприємства і в установи навколишніх районів: 
у поліцію містечка Фельштинт – т. Некрасов, на цукровий завод містечка Сатанів – 
тт. Левченко, Татаринов, Кротюк.

Для забезпечення документами членів організації, які були на підозрінні у ні-
мецьких властей, підпільний комітет дістав бланки довідок, які служили паспортами.

Під час виготовлення бланків довідок т. Запалацький разом з групою, що пра-
цювала в друкарні, надрукував зазначених документів більше, ніж було замовлено.

Штамп прописки виготовила М. М. Ченаш з шрифту, викраденого з друкарні. 
Коли форма довідки-паспорта змінилась (на нових бланках був німецький штамп 
гебітскомісаріату), М. М. Ченаш знову виготовила необхідний штамп з німецького 
шрифту.

При будь-якому замовленні на друкування довідок, посвідчень, ордерів, про-
пусків і т. д. група, що працювала в друкарні, виготовляла зайві екземпляри цих 
документів і передавала комітетові.

Комітет вжив заходів для налагодження зв’язку з іншими підпільними групами 
Кам’янець-Подільської області. Деякі з них увійшли до складу Проскурівської ор-
ганізації і працювали під безпосереднім керівництвом комітету.

Такі групи були в Сатанові, Фельштині, Меджибожі і частково у Волочиську, 
Ярмолинцях, Літині.
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У 1943 р. був встановлений зв’язок з т. Олексенком – секретарем підпільного 
обкому КП(б)У, одержували від нього вказівки. У той же час комітет зв’язався з 
розвідкою 1-го Українського фронту і партизанськими загонами ім. Суворова, ім. 
Кутузова та загонами т. Олексенка.

На початку 1943 р. (квітень-травень) керівник організації т. Храновський М. А. 
виїхав у партизанський загін, створений Проскурівською підпільною організацією, 
зустрівся з т. Олексенком. Коли т. Храновський повертався до м. Проскурова, в с. 
Неселонь Новоград-Волинського району він був убитий німцями.

Не маючи ніяких технічних засобів для агітаційної пропаганди, підпільна орга-
нізація спочатку виготовляла листівки від руки тиражем до 150-200 екземплярів. 
Над їх випуском працювали тт. Семенюк П. М., Вітанов П. А., які зробили 4-5 ви-
пусків таких листівок.

Через деякий час, добувши друкарську машинку, було надруковано і розклеєно 
по місту ще 6 листівок тиражем до 1000 екземплярів кожна.

З метою створення своєї друкарні було дано завдання групі, яка працювала в 
друкарні, добувати шрифт. Р. Кривуля, Р. Беца, М. Запалацький добули 600 літер, 
з допомогою яких було випущено шість друкованих листівок. Надалі кілька листі-
вок набиралось у друкарні (виконував Запалацький з своєю групою). Працювали 
по набору і друкуванню листівок тт. Шаміс Г., Єльцова Е., Храновський М. А.

У зв’язку з провалом, коли на квартиру, де друкувались листівки, наскочила 
жандармерія і частину шрифту забрала, комітет вирішив більш ретельно законспі-
рувати друкарню, доручивши цю роботу членам комітету тт. Семенюку і Вітанову.

За перший період роботи організації (до квітня 1943 р.) було випущено 6 дру-
кованих листівок великого формату, кожна тиражем понад 3000 екземплярів, і де-
кілька відозв малого формату.

Діяльність Меджибізької диверсійної групи
У Меджибізькому районі існувало 2 групи, які підпорядковувались підпіль-

ному комітету Проскурівської організації. Перша група під керівництвом М. Я. 
Замрія, до складу якої входили О. В. Теслюк, Н. Нейгриф, Максименко, А. Вовк, 
своєю діяльністю охопила містечка Меджибіж і ряд сіл району.

Завдяки цьому населення знало про становище на фронтах і успіхи Червоної 
Армії із доповіді Й. В. Сталіна про 25 роковини Червоної Армії. Провадилась агіта-
ція за зрив заходів німців по відправці молоді на роботу в Німеччину.

До 3 липня 1942 р. група зросла до 15 чоловік.
Друга група під керівництвом т. Голови І. С., до складу якої входили І. П. Кушнір, 

Г. Д. Тилиш, Т. Круть, Б. А. Стецюк, В. Лазаренко, Ф. Жуков, М. Лущак, М. Логвин, 
Ф. Петренко, Т. В. Чорноруцька, своєю діяльністю охопила ряд сіл Меджибізького 
району, які не були охоплені групою т. Замрія.

Після встановлення зв’язку з комітетом (серпень 1942 р.) група активізує 
роботу, одержує від членів комітету тт. Кошарського і Золотова листівки і розпо-
всюджує їх по селах. Це сприяло посиленню боротьби з німцями і саботажу їхніх 
заходів. Так, в сс. Митківці, Радівці було припинене вивезення зерна, за наказом 
членів групи старости цих сіл роздали зерно селянам. Спостерігався масовий не-
вихід на роботу.
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Було організовано слухання і запис зведень Радінформбюро (кінець 1943 р. і 
початок 1944 р.) через радіовузол Меджибізького району. Зведення переписували-
ся від руки і поширювались серед населення.

Група добула 3 обрізи, 2 гвинтівки, 8 гранат, 10 метрів, бікфордового шнура, 1 
наган і 60 патронів до нього. 220 шт. патронів до гвинтівки. Підпільники готували 
людей для відправлення у партизанський загін, але цей захід було зірвано у зв’язку 
із загибеллю т. Кошарського.

За фальшивими довідками, одержаними від комітету, вдалося звільнити від ви-
везення до Німеччини 61 чоловіка.

Діяльність підпільної організації 
по створенню партизанського загону

Для більш інтенсивної боротьби з німецькими загарбниками на початку 
1943 р. комітет вирішив створити партизанський загін і обрав район його дій: Дзер-
жинськ – Баранівка – Полонне. Цей район був обраний тому, що він забезпечував 
організацію бази загону (великі ліси). Тут мало населених пунктів, є залізничні і 
шосейні дороги стратегічного значення.

Відправити людей, зброю, боєприпаси і продукти вирішили на автомашинах, 
які необхідно було добути на німецьких підприємствах.

Першу машину добула група механзаводу 12 березня 1943 р. На ній ви-
їхали для заснування загону і його бази тт Храновський, Назаров, Семенюк, 
керівник групи механзаводу В. В. Сирота, шофер Белина з дружиною. Тов. 
Храновський був обраний командиром загону, який назвали «Народний мес-
ник».

21 березня 1943 р. з допомогою шофера Григорія (прізвище невідоме) у торг-
відділі забрали автомашину, і в загін виїхало ще 5 військовополонених, які втекли 
з табірного госпіталю, 2 члени групи механзаводу і 2 члени групи торфорозробок, 
а також були відправлені продукти харчування, добуті групами харчокомбінату і 
птахокомбінату.

З третьою автомашиною виїхало в загін 10 чоловік: тт. Демура, Глущенко, 
Ємець, Кобзев, Коржов, Сліпченко, Шев’яков, Лаврищук, Матущак і сторож МТС. 
Завантажили на машину також 10 мішків борошна, 5 мішків крупи, 400 кг хліба, 50 
кг масла, які були вивезені зі складу їдальні цукрового заводу.

У Грицівських лісах групу обстріляли, в результаті чого двоє відбилися від 
групи, довелося відпустити сторожа МТС і шофера автомашини. Пропав без вісти 
Глущенко. Решта добралась до загону.

Здавши людей і продукти, т. Назаров знову повернувся в м. Проскурів із за-
вданням поповнити загін.

15 квітня 1943 р. т. Семенюк з трьома товаришами (тт. Пінюгін, Григорій і вій-
ськовополонений з аеродрому – прізвище невідоме) вирушили у загін. На околиці 
Проскурова їх зустріла група жандармерії. Знаючи Семенюка з фотографії, яка 
потрапила до них після обшуку його квартири, вони затримали групу. При спробі 
чинити опір П. М. Семенюк був убитий, Григорія поранили і схопили, Пінюгіну і 
військовополоненому з аеродрому вдалося втекти. Повернувшись до міста, вони 
попередили комітет про те, що сталося.
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Незабаром почалися масові арешти членів організації. Робота комітету була де-
зорганізована, зв’язок з партизанським загоном «Народний месник» припинився. 
Потім з’ясувалося, що цей загін влився у з’єднання під командуванням т. Шитова 
[...]

Незважаючи на те, що гестапо вдалося натрапити на слід підпільної організації, 
повністю розгромити її окупантам не вдалося.

З 25 травня 1943 р. встановлюється через зв’язкових групи в с. Лісові Гринівці 
Тисячну і Пичко зв’язок з членами організації, які залишилися в живих. Тов. Дми-
трук одержує завдання відновити роботу радіоприймача.

У червні 1943 р. для керівництва організацією знову створюється комітет на 
чолі з Ф. В. Назаровим. Комітет налагодив зв’язок з групами, що входили в органі-
зацію до її розгрому: цукрозаводу, с. Лісові Гринівці, харчокомбінату, «Плодоовоч», 
залізничного вузла Гречани, механзаводу, а також з окремими членами організації.

Через ці групи комітет зв’язується з підпільниками, які діяли у Проскурівсько-
му, Кам’янець-Подільському і Ярмолинецькому районах.

Підготували нові конспіративні квартири для явки зв’язкових груп і зберіган-
ня зброї та листівок, створили касу організації. З коштів, що надходили як внески 
від членів організації, подавали матеріальну допомогу сім’ям загиблих товаришів, 
купували коней, повозки, сани, папір для друкування листівок, утримували членів 
організації, які були на нелегальному становищі. Касиром призначили М. А. Сазо-
нову (дружину розстріляного члена організації).

Комітет тримав тісний зв’язок з тт. Селівановим, Андрющенком, які перехову-
валися в Михалпільському, Меджибізькому, Проскурівському районах і виконува-
ли ряд доручень комітету по відновленню груп організації.

Активну участь у цьому брали: тт. Ченаш М. М., Кротюк П. П., Корженовська 
К. Л., Клименко О. Ф., Пітик В. П., Філоненко В. Ф., Кудряшов П. Д., Сазонова Н. 
О., Пшоник Г., Шульц К. Ю., Теслюк В., Марчук Я., Романюк Г., Золотов П., Кротюк 
В., Ченаш М., Шуляк I., Підморняк В. Н., Вдовичак Є. Ці товариші становили ядро 
організації.

Діяльність підпільної групи 
на залізничному вузлі ст. Гречани

Робота підпільної групи полягала у проведенні диверсійних актів, добуванні 
зброї, розповсюдженні листівок і веденні усної агітації серед населення.

Розповсюджували листівки, які одержували від Проскурівської організації, 
члени групи тт. Лисак і Підопригора серед робітників вузла і в селах Олешин, Іван-
ківці, Калинівка, т. Табаков – у с. Лісові Гринівці, машиністи тт. Хомак і Соварчук – 
на станціях Підволочиськ, Шепетівка, Кам’янець-Подільський. Листівки відіграли 
значну роль у зриві відправки молоді в Німеччину. Так, з с. Олешин було намічено 
відправити 80 чоловік, а відправили 12, в с. Іванківці із 60 чоловік відправлено 8.

На ст. Гречани 2 липня 1943 р. о 23 годині т. Басистий за завданням підпільної 
організації відкрив два вагони з людьми, які відправлялись із Вінницької області до 
Німеччини. 70 чоловік втекло.

Члени групи тт. Лиско, Канап і Табаков проводили диверсійну роботу: засипа-
ли пісок у букси вагонів і паровозів, слабо кріпили зчеплення дишел, що призво-
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дило до їх поломки, псували інжектори, внаслідок чого паровози виходили з ладу і 
простоювали на ремонті 15-20 діб.

3 липня 1943 р. група вивела з ладу 73 паровози, з них у липні – 11, серпні – 7, 
жовтні – 6, листопаді – 12, січні 1944 р. – 11, лютому – 14, березні – 12.

Товариші Табаков і Кравченко добули один міномет і 40 мін, одну гвинтівку, 2 
револьвери, 150 гранат, 6 кг толу та ін.

У січні 1944 р. т. Соварчук здійснив аварію на ст. Гречани. Ведучи поїзд із Жме-
ринки, він направив його повним ходом на запасну колію, де стояв інший ешелон. Було 
розбито паровоз і 7 вагонів. Після диверсії т. Соварчуку довелося переховуватися.

Діяльність підпільно-диверсійної групи на ст. Проскурів
Підпільно-диверсійною групою керував т. Пітик В. До його групи входили: В. 

Осадчий, П. Арпилович, С. Переверзєв, В. Марченко.
Активну участь у добуванні зброї брав 11-річний хлопчик Євгеній Пітик, син 

В. П. Пітика. З липня 1943 р ним зібрано і передано підпільній групі 15 гранат, 
ящик патронів, 3 гвинтівки, 40 капсулів до гранат. Частина цієї зброї була передана 
через т. Хохлова у партизанський загін ім. Кутузова.

Тов. Пітик В. П. 19 листопада 1943 р. о 4 годині ночі влаштував зіткнення двох 
поїздів на ділянці залізниці Жмеринка – Гречани, в результаті чого було розбито 
два паровози і кілька вагонів, убито 25 чоловік і 15 тяжко поранено. Рух поїздів 
після цієї диверсії припинився на 14 годин.

Діяльність підпільно-диверсійної групи 
на Проскурівському аеродромі

За завданням підпільного обкому т. Кудряшовим була створена підпільно-
диверсійна група на аеродромі, до складу якої увійшли тт. Горбань, Василенко, 
Майшамен. Завданням її були агітаційно-масова робота і передача відомостей про 
наявність на аеродромі літаків і засоби його оборони.

Підпільна група провела значну роботу по розповсюдженню листівок, одержа-
них від комітету, серед робітників аеродрому, звідки вони потрапляли у села ра-
йону. Група готувала і організовувала втечі військовополонених, що працювали на 
аеродромі, направляючи їх у з’єднання партизанських загонів.

Тов. Кудряшов із своєю групою тільки у січні 1944 р. здійснив диверсію на 17 
літаках, з яких 4 розбилися в районі Проскурова. Про решту літаків, які відправи-
лися в політ, відомостей немає. Виводили з ладу машини, що стояли на ремонті в 
ангарах, закидали в циліндри моторів пісок і дрібні шматки заліза. Таким чином 
було виведено з ладу 5 літаків типу «Юнкерс». Ці диверсії здійснював т. Василенко. 
Група доставляла комітету відомості про наявність літаків на аеродромі та їх рейси. 
Ці дані були передані головрозвідці 1-го Українського фронту під час перебування 
розвідників у Базалійському районі. Згодом вони передавалися по рації, принесе-
ній т. Пірковським, безпосередньо у штаб 1-го Українського фронту.

Діяльність підпільної групи Красилівського району
Група була організована у 1942 р. і до зв’язку з комітетом (весна 1943 р.) пра-

цювала самостійно. Вона займалась агітаційною і диверсійною роботою. Активну 
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участь у розповсюдженні листівок брали тт. Устенко, Вітюк. Проведена агітаційна 
робота сприяла зриву вивезення людей до Німеччини, виконання планів хлібопос-
тавок. З району не виїхало до Німеччини 4000 чоловік із 8000, призначених до від-
правки. Хлібозаготівлі виконувались на 50-60%.

Члени групи, які працювали на цукровому заводі, організовували диверсії. Так, 
була виведена з ладу бурякорізка, через що завод простояв 3 дні, пошкоджена цен-
тральна машина – простій 7 днів. Члени групи давали невірні аналізи, в результаті 
цукор залишався у патоці. Часто цукор, який йшов для німецької армії, отруювали.

Весною 1943 р. було заарештовано близько 50 робітників цукрового заводу, 
більшість яких була членами підпільної групи. У них вилучено всю добуту зброю, 
що зберігалася в двох таємних складах.

Незважаючи на розгром, члени групи, які залишились на заводі, продовжува-
ли тримати зв’язок з комітетом і розповсюджувати листівки. Багато з них пішли у 
партизанський загін «Искра».

Голова комітету Проскурівської окружної
підпільно-партизанської організації [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 11, спр. 7, 

арк. 7-13, 41-42, 46-48, 51-54, 59-62, 71-72, 76-80. Копія. Машинопис.

№ 217
Із звіту про діяльність підпільних груп і партизанських загонів у південно-

східних районах Кам’янець-Подільської області

жовтень 1944 року

У серпні 1941 р. Кам’янець-Подільським обкомом партії і ЦК КП(б)У був на-
правлений у тил противника т. Ніколюк Іван Корнійович, який працював до війни 
секретарем Дунаєвецького райкому партії, для організації підпільно-диверсійної 
роботи і партизанського руху на території Кам’янець-Подільської області.

Лінію фронту т. Ніколюк перейшов у серпні 1941 р. і під прізвищем С. Ф. Хиж-
няк влаштувався у Михалпільському районі. Через свою сестру А. К. Кобзєву т. 
Ніколюк починає добирати надійних людей, яких можна було б залучити до під-
пільно-диверсійної діяльності проти німецько-фашистських загарбників.

Перша підпільна група була створена наприкінці вересня 1941 р. на території 
Михалпільського району. До її складу ввійшли: зав. радіовузлом І. І. Купко, агро-
ном райземвідділу Л. Ф. Бложчук, працівник міліції О. С. Побережний, машиніст 
колгоспу «П’ятирічка за чотири роки» О. Ф. Заславський, редактор райгазети 
«Ударник» М. Р. Давидов.

Трохи пізніше до підпільної групи були залучені три брати Волкотруби – Ми-
кола, Сергій і Володимир, т. Йонко (колишній зав. відділом агітації і пропаганди 
райкому партії) та кілька інших товаришів.

Коли склад підпільної групи збільшився до 17 чоловік, т. Ніколюк приймає 
рішення організувати дві групи: одну – диверсійну, а другу агітаційно-пропаган-
дистську. Керівником диверсійної групи призначається т. Побережний, агітаційно-
пропагандистської – т. Давидов.
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Диверсійна група, діючи на території Михалпільського району, за два роки під-
пільної діяльності провела таку роботу.

Чотири рази підривалося полотно залізниці між станціями Коржівці – Богда-
нівні. В результаті цих диверсій були пущені під укіс військові ешелони противни-
ка з озброєнням і боєприпасами і затримано рух поїздів на 7 годин.

На Маниковецькому спиртозаводі було випущено із баків понад 500 декалітрів 
спирту, приведено у повну непридатність близько 150 цнт коріандру і 300 цнт яч-
меню.

У 1942 р. підпільно-диверсійна група організувала ряд диверсій і шкідницьких 
актів у сільському господарстві, спрямованих, головним чином, на зрив збирання 
і вивезення зерна у Німеччину, зниження врожайності і псування сільськогоспо-
дарської продукції. За завданням т. Ніколюка член групи О. В. Заславський, пра-
цюючи машиністом на молотьбі зернових у колгоспі «П’ятирічка за чотири роки», 
організував роздачу колгоспникам 350 цнт зерна.

У селах Михалпільського району (Мазники, Пасічна, Михалківці та ін.) були 
знищені молотильні агрегати. Це затримало обмолот урожаю і значно відбилося на 
вивезенні зерна в Німеччину.

Особливо велику диверсійну і шкідницьку роботу у сільському господарстві 
провів т. Бложчук: Ним був зірваний план посадки тютюну. Замість необхідних 
за планом 300 га, було фактично посаджено 150. Посадка тютюну навмисне за-
тягувалася, врожай не дозрів, значна частина його загинула. Провадилась від-
повідна робота щодо невиходу колгоспників на роботу по збиранню і вивезенню 
цукрових буряків, у результаті значна частина врожаю 1942 і 1943 рр. загинула 
від морозів.

При мобілізації коней до німецької армії т. Бложчук направив на відбірну комі-
сію найгірше поголів’я. Внаслідок цього з 250 коней було відібрано лише 40 мало-
придатних.

Підпільно-пропагандистська група також провела значну роботу. Член групи 
т. Купко, використовуючи Михалпільський радіовузол, систематично приймав по-
відомлення радянських радіопередач і зведень Радінформбюро, які члени групи 
розповсюджували серед населення усно і друкованим способом.

Багато бесід з колгоспниками про боротьбу Червоної Армії і життя у радян-
ському тилу проводили тт. Ніколюк, Давидов і Ионко. Групою було випущено 3 
листівки тиражем 1000 екземплярів із закликом до населення протидіяти заходам 
німецьких властей щодо вивезення сільськогосподарської продукції, ухилятися від 
виїзду на роботу до Німеччини.

Колгоспники району, незважаючи на жорстокі репресії з боку німецької адміні-
страції, чинили активний опір. Гітлерівцям вдалося вивезти не більше 300 чоловік 
замість намічених 5000.

У березні пропагандистська група зірвала намір німецьких окупантів, які на-
магалися обманним шляхом вивезти 1500 чоловік на спорудження військових 
укріплень на Дніпрі.

Тов. Ніколюк разом з підпільною групою подавав значну підтримку єврей-
ському населенню. Був організований збір продовольства для єврейських родин, 
що опинилися у найбільш тяжкому становищі, а коли почалися єврейські погроми, 
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підпільна група переправила близько 100 евреїв на територію, окуповану румуна-
ми, де погромів не було.

До кінця 1941 р. підпільна група починає поширювати свою діяльність на інші 
райони: т. Давидов організовує групу в Чорному Острові. Члени цієї групи випус-
тили 6 листівок загальним тиражем 4500 екземплярів, пустили під укіс військовий 
ешелон противника (на перегоні Війтівці – Волочиськ), в результаті чого було роз-
бито паровоз, 20 вагонів і вбито до 200 німецьких солдатів. У 10 колгоспах району 
підпільники знищили молотарки і тим самим зірвали обмолот хліба і вивезення 
його в Німеччину.

На початку 1943 р. підпільна група т. Ніколюка зазнала провалу. Частина її 
учасників була заарештована і розстріляна. В числі розстріляних – брати Семен і 
Микола Волкотруби, т. Побережний.

Незабаром після цього т. Ніколюк разом з т. Ионком організовують нову під-
пільну групу із 17 чоловік. Ця група здійснила два збройних напади на станцію 
Коржівці, убивши при цьому 7 угорців і одного жандармського вахмістра. Пізніше, 
наприкінці 1943 р., на базі цієї групи виникає партизанський загін, яким керував 
Володимир Волкотруб.

На початку 1943 р. т. Ніколюк зв’язується з т. Холодюком, направленим на під-
пільну роботу Центральним Комітетом КП(б)У. Ця зустріч відбулася в с. Жабин-
цях Новоушицького району. Виявилося, що підпільний обком КП(б)У, залишив-
шись без керівництва (перший секретар був заарештований), фактично припинив 
свою діяльність, а зрослий опір німецьким окупантам з боку радянських громадян 
і стихійний розвиток партизанських дій вимагали створення єдиного керівництва. 
Ось чому т. Ніколюк на цій нараді приймає рішення взяти на себе обов’язки секре-
таря підпільного обкому КП(б)У.

З метою координації дій підпільних груп і партизанських загонів т. Ніколюк 
скликає нараду керівних підпільних працівників Новоушицького, Миньковець-
кого, Михалпільського і Барського районів, яка відбулася 13 грудня 1943 р. у с. 
Жабинцях. В роботі наради беруть участь тт. Ніколюк, Павлик, Швець, Олійник, 
Холодюк і Корчовий. Було прийнято рішення створити штаб партизанського руху 
при обкомі КП(б)У. Командиром партизанського руху був призначений т. Римар-
чук, один з активних учасників Миньковецької підпільної групи, начальником 
штабу – т. Олійник, учасник Новоушицької підпільної групи. Командиром штабу 
був затверджений т. Павлик, який організував у тилу німців до 40 підпільних груп, 
начальником особливого відділу – т. Швець.

Штаб партизанського руху розгортає велику роботу по об’єднанню розрізне-
них груп і дій дрібних партизанських загонів у південних районах. Вже на початку 
січня 1944 р. штаб організував 13 партизанських загонів, у яких налічувалося 896 
чоловік. В своєму розпорядженні загони мали 945 коней.

За період з січня по березень 1944 р. загони здійснили такі бойові операції.
Партизанський загін під командуванням комісара штабу партизанського руху 

т. Павлика перервав телефонний зв’язок на лінії Стара і Нова Ушиця, знищив 5 
сепараторних пунктів і 4 телефонних комутатори, роздав населенню 15 цнт цукру, 
роззброїв і взяв у полон 11 автоматників із банди власівців. У Миньковецькому ра-
йоні загін роззброїв і взяв у полон 13 поліцейських на чолі з начальником районної 
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поліції Ковальчуком. У Віньковецькому районі в с. Говорах було знищено 5 німців. 
У с. Пашківцях Проскурівського району знищено 22 німці, в тому числі 6 есесівців. 
Наприкінці березня 1944 р. загін вів бій з німцями протягом 14 годин. У цьому бою 
знищено 12 німців, а 25 були тяжко поранені.

Партизанський загін під командуванням т. Клименка визволив з Проскурів-
ського табору 53 радянських військовополонених (батальйон охорони за допомо-
гою листівок був деморалізований, внаслідок чого 32 чоловіки, особового складу 
охорони перейшли в партизанський загін), знищив лінію зв’язку на ділянці 190 км 
та 6 телефонних апаратів, роздав з німецьких складів населенню 800 тонн хліба, 16 
тонн солі та інші продукти, знищив 60 німецьких солдатів і 16 поліцаїв.

Загін під керівництвом т. Міносяна М. Л. пустив під укіс 2 німецьких 
ешелони противника з продовольством і живою силою, розшив 3 кілометри 
залізничного полотна в районі станції Лошківці, знищив телефонний зв’язок 
на ділянці 123 км, розбив 12 телефонів, 3 комутатори (на лінії Балин – Біла 
Смотрицького району), знищив 15 сепараторних пунктів, роздав населенню 
різних товарів на 200 тисяч карбованців, убив 19 німців, розстріляв 8 шуцма-
нів і 3 провокатори.

Партизанський загін під командуванням т. Медведєва пустив під укіс 2 вій-
ськових ешелони противника з озброєнням і продовольством, на лінії Деражня – 
Бар порвав телефонний зв’язок, роздав населенню з німецьких складів 18 тисяч цнт 
зерна і 56 голів рогатої худоби. Загін знищив понад 70 окупантів.

У результаті бойових і диверсійних операцій партизанських загонів, які ді-
яли в південних районах області, противник зазнав таких втрат у живій силі і 
техніці:

пущено під укіс ешелонів з живою силою
і технікою противника    7
знищено німецьких солдатів і офіцерів  1035
поліцаїв      27
літаків      2
бронетранспортерів    1
вантажних і легкових автомобілів  30
продовольчих складів    3
складів з пальним    1
телефонних апаратів    89
комутаторів     9
зрізано телеграфних і телефонних стовпів 389
підірвано мостів на шосейних дорогах  4

Захоплені трофеї:
кулеметів      23
автоматів      132
півавтоматів     93
гвинтівок      512
гранат ручних     1127
пістолетів      98
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мінометів танкових    4
мін      6 ящиків
патронів      675 тисяч

Крім того,роздано населенню з німецьких продовольчих складів 150 тонн солі 
і цукру, 23 тисячі тонн зерна та ін. Збережено від вивезення до Німеччини понад 30 
тисяч тонн хліба.

При проведенні бойових операцій загинув смертю хоробрих партизанський 
командир т. Римарчук [...]

Слід відмітити, що більшість колгоспників і колгоспниць охоче підтримували 
заклики і заходи підпільно-диверсійних груп, завдавали матеріальні збитки ні-
мецьким загарбникам.

В ряді районів (Михалпільському, Віньковецькому, Новоушицькому та ін.) 
у1942 р. підняття зябу було виконане лише на 30%. Трактористи і бригадири МТС 
приховували запасні частини, пальне і мастильні матеріали. Незважаючи на всі зу-
силля німців використати на сільськогосподарських роботах корів, цей захід було 
повністю зірвано.

Відсутність зябу в 1943 р. призвела до того, що 70-75% площі довелось засівати 
по веснооранці. Через низьку продуктивність праці строки сівби розтягувались, 
посівні роботи проводились на низькому рівні. У 1943 р. врожайність, порівняно з 
1941 р., зменшилася на 70-80%.

Незважаючи на жорстоку сваволю і терор, колгоспники на роботу виходили 
погано. Їм було роз’яснено, що, працюючи на полях і вирощуючи врожай для нім-
ців, вони тим самим допомагають ворогові. Крім того, колгоспники добре знали, що 
за свою працю вони від німців нічого не одержать.

Так радянські люди, керуючись вказівками партії – створювати в тилу ворога 
нестерпні умови, допомагали боротьбі з німецькими загарбниками всіма способа-
ми: від збройної боротьби до саботажу заходів німецької адміністрації.

28 березня 1944 р. партизанські загони і підпільні організації з’єднались з 
Червоною Армією. 150 чоловік із особового складу партизанських загонів були 
направлені в райони на господарську і радянську роботу, а решта людей разом з 
матеріальною частиною передані відділам комплектування Червоної Армії.

Голова комітету Проскурівської окружної
підпільно-партійної організації [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 1, спр. 3, арк. 81-95. Копія. Машинопис.

№ 218
Звіт про рейд по Кам’янець-Подільській і Вінницькій областях упівських 

підрозділів Володька і Панька

23 листопада 1944 року

УПА-Південь
Відділи Володька і Панька
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ЗВІТ
з рейду по Кам’янець-Подільській і Вінницькій областях 

від дня 29/7 до15/11.1944 р.

Ішли через село Моронівку, Теофіпольського району і зловлено одного стриб-
ка, літ шістьдесять із крісом: його відпущено і кріса повернено.

Дня 14/8.44 р. Роззброєно в селі Аркадіївцях, Красилівського р-ну голову кол-
госпу і двох стрибків. Забрано фінку, десятку і кріса.

Дня 15/8.44 р. З жіночої розвідки Володькового відділу здезертирувала одна 
дівчина, псевдо Віра – з села Оришківці Лановецького р-ну.

Дня 16/8.44 р. Відпущено чотового Жука, стр. Нечая та дівчат, котрі працювали 
в розвідці, з причини їхньої хвороби.

Дня 16/8. 44 р. Здезертирувало з Володькового відділу трох стрільців: Чорно-
окий, родом з Підкаміння, Голуб, село Круки коло Дубна, Пошукай, р-ну Остріг. 
Пошукая зловлено і засуджено на розстріл, що і виконано.

Дня 21/8.44 р. Вислано о год. 6.20 по обіді двох стрільців по воду: Чайку (Пи-
липчук Панас), село Мощаниця В[елика] р-ну Мізоч і санітаря Чубатого із Ду-
бенщини. Замість принести води, дали за лісом п’ять стрілів І повтікали, при чому 
забрали від ком. Володька карту нашого маршруту.

Дня 28/8.44 р. Пішов бунчужний Яничар і роєвий Нива по картоплі до га-
ївки і там попали на більшовицьку засідку, котра їх обстріляла і вони до відділу 
більше не повернули. Того дня більшовики ішли облавою на той ліс Старо-Сі-
нявського р-ну.

Дня 31/8.44 р. Роззброєно в селі Миколаївці Літинського р-ну, одного лейте-
нанта: забрано одну фінку, його відпущено.

Дня 6/9.44 р. Розстріляно п’ять стрільців з відділу Панька: Ясеня, Чижика, Со-
кола, Пройдисвіта і Кручу, котрі були агентами НКВД.

Дня 11/9.44 р. О год. 20 пішов ком. Володько з 12 стрільцями по харчі в село 
Сахни, Летичевського р-ну. Прийшов до колгоспу, поставив заставу: Кужеля, Гір-
няка. Під час роботи в колгоспі підійшли до застави двоє невідомих осібняків і 
спитали: «Ёто кто?» «Свої» – відповідають і почалась між ними розмова. Під час 
розмови підскакує до стр. Гірняка один з них і хватає за кріса, а до другого кричить: 
«Хватай гранату». Стрілець Кужіль посипав по них з кулемета, від якого упали вони 
трупами. Пізніше довідались від рахівника колгоспу, що це були прислані люди від 
НКВД в село на невідому роботу.

Дня 23/9.44 р. Роззброєно в селі Погорілому Летичевського р – ну одного лей-
тенанта, Петрова Сергія Григоровича, нар. 1915 р., котрий був доставщиком збіжжа 
Летичевського р-ну; забрано від нього «Наган», його відпущено.

Дня 2/10.44 р. Забрано від голови колгоспу Федосія Григора, нар. 1903 р. село 
Чудиновці р-ну Хмельник, через те, що він був собака для населення. В нього за-
брано 7 пар чобіт.

Дня 10/10.44 р. Забрано одного кріса від голови Ярка, село Янівці Летичев-
ського р-ну.

Дня 22/10.44 р. Пішли ми в село Зіновиці по харчі, затрималися ми тут дві го-
дини і рушили в дорогу. По дорозі зловили стрибка Колсуховського Франка, нар. 
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1925 р. село Копсухів Хмельницького р-ну, нац. поляк, котрий зізнав, що їхав до 
Копсухова повідомити НКВД, що в селі є повстанці і зізнав, що в Копсухові є 7 
НКВД-истів і 13 стрибків. За донос до НКВД його розстріляно.

Дня 24/10.44 р. Здобуто в селі Копсухові дві фінки, 20 шинель, 10 шапок, 5 
штанів і зліквідовано всі папері в сільській управі.

Дня 25/10. Пішли стрільці до села Росохи Летичевського р-ну здобути харчі. 
Ідучи селом, почули крик. Негайно окружили цю хату, стрілець Огірок ввійшов у 
хату, де застав голову с. управи, котрий схватив кріса і намірився на нього. Огірок 
не чекаючи вистрілив і поклав його трупом. В нього забрано шинель і чоботи. Піз-
ніше довідалися, що він був польської національності.

Дня 2/11.44 р. Під час нашого маршруту від ліса меджибіжського до саду с. 
Аркадіївці по дорозі під час нашого відпочинку, коло села Ярославки, відбився від 
відділу політвишкільний Степовий, з яких причин не відомо.

Дня 5/11.44 р. о год. 20 пішли стрільці з чотовим Сашком в село Волкодавинці 
по харчі. Назбиравши харчів, вертались назад. Чотовий Сашко з жандармом Рибою 
стрінули по дорозі голову колгоспу. На заклик «стій, хто йде» впало два стріли з 
револьвера і чотовий Сашко впав трупом. Пізніше виявилось, що затриманий голо-
ва був лейтенантом Червоної Армії, відпущений з фронту. Тіло Сашка забрано і 
поховано в ворководинському лісі в Грибовій на Лановеччині.

Постій 23/11.44 р.

За ком. Панька /-/ Пшеничний

ЦДАВО України, ф. 3837, оп. 1, спр. 4, арк. 10-11. Копія. Рукопис.

№ 219
Зі звіту про діяльність Славутської міжрайонної підпільної 

організації та бойові дії партизанського з’єднання під командуванням 
А. З. Одухи

1944 року

Славутська підпільна організація

У північних районах Кам’янець-Подільської області вже влітку 1941 р. стали 
проявлятися перші зародки партизанського руху. То були нечисленні підпільні 
групи радянських патріотів у селах і містах, не зв’язані одна з одною. Але всіх їх 
об’єднувала одна загальна ідея боротьби з німецько-фашистськими загарбниками.

Славутська підпільна організація, на базі якої надалі утворився партизанський 
загін ім. Михайлова, виникла в кінці липня 1941 р. 3 серпня того ж року на квартирі 
у А. Яворського відбулась перша нарада активних учасників цієї організації. На 
засіданні були присутніми А. З. Одуха, А. Яворський, В. Мартинюк і М. Кравченко. 
Обговорювалися питання:

1. Добір і підготовка людей для збройної боротьби.
2. Збір і добуття озброєння.
3. Встановлення зв’язків з підпільниками інших населених пунктів.
4. Організація антифашистської агітації серед місцевого населення.
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Після наради підпільники зайнялися організацією груп у селах Славутського 
району та їх озброєнням.

Група т. Одухи А. 3. в с. Стригани до кінця серпня вже налічувала 12 чоло-
вік і була добре озброєна. Із членів цієї групи, крім т. Одухи, слід відмітити тт. 
Троцького Л. Д., Іванова О. Г., Охман Г. P., Гіпса О. C., Кмитюка В., Петричук 
Т., Трегуба В., які в майбутньому відіграли чималу роль в організації і розгор-
танні бойової партизанської діяльності. Особливістю підпільної групи було 
те, що вона одразу приступила до підготовки диверсійних актів на залізниці. 
Організація т. Одухи посилено збирала підривні засоби, зброю, боєприпаси. 
Стриганська школа, де Одуха був директором, перетворилася в своєрідний ар-
сенал бойової техніки. У школі проводився ремонт зброї, виготовлялися міни 
та ін.

У вересні 1941 р. на квартирі Шорникова відбулась друга нарада активних 
учасників Славутської підпільної організації, на якій, крім Одухи, Яворського, 
Шорникова, Мартинюка і Кравченка, були присутні два нових товариші – Банаць-
кий і Главинський.

Заслухавши звіти керівників підпільних груп, нарада намітила ряд заходів для 
посилення антифашистської пропаганди, конспірації, організації радіослухання, 
виведення із таборів військовополонених та ін.

Радіоприймач було встановлено на квартирі у т. Банацького, який мав забез-
печувати організацію зведеннями Радінформбюро і матеріалами радянської про-
паганди. Тов. Одусі, як найбільш обізнаному із своїм районом, було доручено вести 
роботу серед сільського населення і вчителів. Широкі знайомства і родинні зв’язки 
допомогли йому організувати конспіративні підпільні групи у 23 селах Славут-
ського і суміжних з ним районів.

Міжрайонна підпільна комуністична організація Ф. М. Михайлова
Діяльність підпільних груп значно пожвавішала з появою у грудні 1941 р. в 

Славуті лікаря Михайлова.
Ф. М. Михайлов – військовий лікар, приблизно 50 років, старий член 

ВКП(б), в минулому моряк, до початку Вітчизняної війни працював лікарем у 
міській лікарні м. Славути Кам’янець-Подільської області. На початку війни був 
мобілізований у Радянську Армію. У вересні-жовтні 1941 р. разом з оточеними 
радянськими військами перебував у районі Полтави. Завдяки своєму літньому ві-
кові йому вдалося благополучно пройти тилами ворога, не викликаючи особливої 
підозри у представників німецьких властей. В грудні 1941 р. Михайлов прибув у 
Славуту, де почав працювати завідуючим міською лікарнею.

Робота в міській лікарні добре маскувала його справжні наміри.
Будучи здібним, енергійним і сміливим організатором, Михайлов зумів за 

короткий час очолити існуючі тоді підпільні радянські групи на Шепетівщині і 
об’єднати їх у єдину підпільну організацію на чолі з окружним підпільним комі-
тетом.

Лікар Михайлов переслідував мету підготовки загального народного повстан-
ня у ряді окупованих областей Правобережної України. Виходячи з цього, він по-
чав швидко добирати керівні кадри підпільників, організовувати в усіх населених 
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пунктах окремі підпільні групи, встановлювати міжрайонні і міжобласні зв’язки. 
При цьому він особливу увагу приділяв посиленню конспірації. З новостворених 
місцевих підпільних груп слід особливо відзначити Шепетівську на чолі з т. Гор-
батюком і Лисиченську на чолі з тт. Яковчуком і Гаврилюком. Ці групи надалі 
відіграли велику роль у розвитку партизанського руху.

Програма підпільного комітету, очолюваного лікарем Михайловим:
1. Створення міцних конспіративних підпільних організацій на місцях.
2. Проведення широкої радянської пропаганди серед місцевого населення, що 

викривала б звіряче обличчя гітлерівських пригноблювачів і закликала до нещад-
ної збройної боротьби з фашизмом.

3. Підготовка населення до збройного всенародного повстання.
4. Добір і підготовка кадрів керівників повстання.
5. Посилене добуття зброї і боєприпасів.
6. Розгортання диверсійних і терористичних дій у тилу ворога.
7. Зрив заходів, проваджуваних німецькими властями.
8. Проведення загального збройного повстання.
Михайлов розумів необхідність ретельної підготовки повстання. Йому за 

порівняно короткий строк вдалося створити підпільні організації в містах і се-
лах Славутського, Шепетівського, Грицівського, Антонінського, Ізяславсько-
го, Плужнянського, Ляховецького, Берездівського, Старокостянтинівського, 
Проскурівського районів Кам’янець-Подільської області. Були встановлені 
зв’язки з підпільниками Новоград-Волинського, Бердичева, Житомира і Киє-
ва, насаджена велика сітка радянської підпільної агентури. Ця сітка доходила 
до лінії фронту, звідки в розпорядження підпільного комітету йшли радянська 
агітаційна література, свіжі газети та ін. Від місцевих організацій надходила 
зброя.

Особливу увагу підпільний комітет звертав на військовополонених червоно-
армійців і командирів. Михайлову було відомо, що у таборах в Славуті і Шепе-
тівці знемагають у переважній більшості віддані Батьківщині люди з кадрових 
частин.

Увага до військовополонених з боку підпільного комітету пояснювалась дво-
ма обставинами: по-перше, це була навчена військова маса, здатна битися у будь-
яких умовах; по-друге, ці люди, не зв’язані з домівками, не боялися репресій щодо 
своїх сімей з боку німецьких властей.

Підпільний комітет вживав усіх заходів для виведення якомога більшої кіль-
кості військовополонених з таборів, влаштування їх на легальні роботи з фальши-
вими документами.

У січні 1942 р. комітет поставив завдання вивести всіх військовополонених 
із Славутського табору. Там була створена радянська підпільна організація, яка 
взяла на облік усіх комуністів, швидко міцніла, почала озброюватися. З числа 
найбільш активних членів табірної підпільної організації необхідно відзначити 
Г. В. Кузовкова, О. Й. Манька, В. Шантаря. Ці товариші в майбутньому відіграли 
велику роль у керівництві партизанським рухом.

План звільнення табору був такий. У певний день, в призначений час за умов-
ним світловим сигналом з боку міської лікарні мали початися спільні дії по зни-
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щенню охорони табору. Із зовнішньої сторони це завдання покладалося на групу 
славутських підпільників, а зсерединини – на підпільну організацію табору.

Підготовка операції тривала до березня 1942 р. У цей час поліцейські шпики, 
занепокоєні частою появою підпільної літератури, а також таємничим зникненням 
окремих представників німецької адміністрації, посилено нишпорили і намагались 
натрапити на сліди підпільників. У Славуті їм вдалося викрити і частково вилови-
ти групу радіослухачів. Майже всі схоплені були розстріляні. В гестапо почали під-
озрювати, що нитки підпільної організації тягнуться у табір військовополонених і 
в Шепетівку. Саме тому почалося посилене вивезення старого складу військовопо-
лонених у Німеччину, а їх місце займали козачі формування. Це частково ослабило 
табірну підпільну організацію. Але її основні кадри вдалося все-таки зберегти. Про-
те намічений захід по виходу з табору військовополонених був зірваний.

Поліцейське переслідування тривало. Гестапо вдалося з допомогою провока-
торів виявити частину радянського і партійного активу в Шепетівці. Там почалися 
суцільні арешти, але вони не зачепили безпосередньо Шепетівську підпільну групу, 
навпаки, вона посилилася за рахунок таких енергійних і діяльних людей, як І. О. 
Музальов, І. С. Нішенко, М. Ю. Гончаров та ін.

Були встановлені зв’язки з робітниками залізничного депо, з охороною заліз-
ниці, провадилися роботи по розкладанню гарнізонів противника. Уже в лютому 
1942 р. перейшов на бік Шепетівської підпільної групи німецький солдат – сапер 
С. Швалленберг.

Лікар Михайлов усе ще залишався поза підозрою і продовжував роботу. Уже 
весною 1942 р. Михайлову і членам його підпільної організації стало зрозуміло, 
що питання про загальне збройне народне повстання слід відкласти, бо ця ідея в 
умовах великої віддаленості фронту, гестапівського терору, що посилювався, ви-
явилася нездійсненною.

Ф. М. Михайлов почав орієнтувати підпільну організацію на створення пар-
тизанських загонів і диверсійних груп, на розгортання диверсій на комунікаціях 
ворога.

В середині травня 1942 р. т. Одуха, який був правою рукою Михайлова у ке-
рівництві підпільною організацією, разом з членом Стриганської групи т. Івановим 
О. Г. вчинив перший великий диверсійний акт, звістка про який облетіла багато 
районів України і підняла на ноги місцеві німецькі гарнізони.

На ділянці залізниці між станцією Кривин і роз’їздом Бадівка був замінований 
чотириметровий залізничний міст. В результаті вибуху розбився ворожий ешелон 
з живою силою противника – загинуло понад 700 молодих гітлерівців, що направ-
лялися на Східний фронт.

Це була перша і найбільш вдала диверсія.
Німці спочатку не припускали, що диверсійний акт міг бути справою рук пар-

тизанів. Вони вважали, що міст був замінований ще при відступі частин Червоної 
Армії. Але другий диверсійний акт на тому ж місці відкрив німцям очі.

Тов. Одусі стало відомо про підготовлюваний приїзд у Славуту рейхскомісара 
України Еріха Коха. Він вирішив влаштувати цьому кату «достойну» зустріч. Та в 
самий момент підкладання мін під полотно диверсанти були виявлені патрулем. 
Вибух не вдався. Німці до ранку затримали рух, і колію розмінували.
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Не зумівши знайти винуватців диверсії, німці вчинили криваву розправу в 
с. Кривин, розстрілявши 17 ні в чому не винних мирних громадян.

Начальник з’єднання партизанських загонів
Кам’янець-Подільської області [підпис]

Комісар з’єднання [підпис]
Нач. Штабу з’єднання [підпис]

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 17, спр. 1, арк. 29-44, 308-315. Оригінал. Машинопис.

№ 220
Інформаційний звіт ОУН про події на території Кам’янець-Подільської області 

в листопаді-грудні 1944 року

31 січня 1945 року Кам’янець-Подільська округа

Інформативний звіт (27.ХІ – 31.ХІІ. 1944 р.)
Життя в колгоспах:
В колгоспах майже вся озимина засіяна. Осінні роботи закінчені. Тільки по де-

яких колгоспах стоїть на полях ще кукурудза.
На трудодні людям дали дуже мало хліба. Є села, де дали по 1,5 кг, а є, де дали 

по 150 гр., а є села, де населення не одержало нічого і не знати, чи дадуть, бо хліб 
ввесь вивезений. Не всюди залишилось навіть на насіння. Приклад: В селі Залуччя 
Смотрицького р-ну голова с/ради Шермун Л. Т. та голова колгоспу П’янковський 
довели село до того, що не дали людям хліба ні грама. Навіть на насіння не за-
лишили. В остаточному передноворічному розрахунку залучанам роздали на 
трудодень по 150 г гнилих качанів (бо це вже не була капуста) і по 500 г полови. 
За хліб нема вже що й згадувати, бо від людей забирають навіть останні стручки 
кукурудзи. В багатьох колгоспах немає зерна на посів. В деяких залишилось тіль-
ки те, що стоїть в скиртах не молочене та яке ще миші не перегризли. В селі Кізя 
Оринінського р-ну селяни не одержали ні грама хліба. Взагалі в населення хліба 
майже немає. Є села, де селяни заощадили трохи хліба з минулого року. Це трохи 
підтримує селян. Одначе й те більшовики всіма засобами стараються витягнути. 
Навесні, після переходу фронту, на кожне господарство, без винятків, наложили 
більшовики поставку хліба по 2-4, а навіть 6 центнерів. Перед жнивами стягну-
ли знову по 20-25 кг хліба з кожного господарства. Крім цього, стягали поставку 
м’яса, молока і інших продуктів. За невиконання поставок судять. В селі Жердя 
Оринінського р-ну за невиконання поставки хліба червоній державі райвиконком 
зняв з посад і засудив голову сільради, голову колгоспу та три бригадири. Після 
«планової» поставки прийшла «добавочна- зверхплановая», яка становить 10% 
планової.

В селі Пороївці Оринінського р-ну червоні посіпаки засудили 2-х колгоспників 
(чоловіка на 8 років, жінку на 2 роки) за те, що вони нібито вкрали 8 кілограмів 
зерна з колгоспу.

Ще на початку грудня прийшли директиви до всіх сільрад про збирання 195 
крб. воєнного податку і податку на нежонатих та малодітних на 1945 р.
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Торгівля:
На базарі купити щось трудно, бо ціни на товари дуже високі, а населення дуже 

бідне, грошей немає. Сало коштує 150-160 крб., масло – 130-150 крб., цент. жита 
– 1200-1500 крб., цент. бараболі – до 600 крб., коробка сірників –20 крб., середнє 
вбрання – 2000-3000 крб., чоботи – до 3000 крб., середня корова – до 10000 крб. Та 
й це не завжди можна купити, бо товарів по базарах дуже мало.

До кооператив привозять сіль, горілку, мило, мануфактуру (яку дають тільки 
стахановцям), та привозять в дуже малій кількості, щоб лише заманути населен-
ня, щоб дерся один поперед другого за роботою. 1 кг солі коштує 10 яєць, 1 літра 
горілки – 200 крб., 1 кг мила – 20 яєць. Взагалі те, що приносять до кооператив, 
дістається в руки тих, що є заслужені у місцевої влади. Кооператива дуже мало до-
помагає населенню, а навпаки вона є одним із середників здирств над населенням.

Шкільництво:
Наука проходить дуже слабо з огляду на брак учительського персоналу. Там, де 

були десятирічки, зараз є семирічки. В школах головну увагу звертають на росій-
ську мову та конституцію.

Усіх учнів, почавши від першої кляси народних шкіл аж до вищих учбових 
закладів включно, вчать ПВХО (про газову війну). З дітей стараються виховати 
нових яничарів.

З життя села:
Населення живе у великих злиднях. Харчується головно картоплею та кукуру-

дзою (малай, мамалига). Вже сьогодні багато людей голодує. А на весну, головно в 
переднівок, передбачується в багатьох селах голод, а півголод то таки в цілій Східній 
Україні. Вже сьогодні зустрічаються дуже часті випадки голодової смерті, головно 
дітей. В селі Фридривці, Оринінського р-ну, повстанці, зайшовши до хати, бачать 
таку картину: на припіку сидить напівгола, посиніла від голоду і холоду, дитина. 
Вона плаче й благаючим голосом просить: «Господи, помилуй! Господи, нині мене 
вже помилуй! Господи, помилуй! Господи, ай зараз мене помилуй!..» і так увесь час.

Зараз вертається багато ранених з фронту. Приходять також посмертні картки, 
з яких видно, що Сталін хоче цілковито знищити увесь боєздатний український 
елемент. Приклади: с. Ріпинці – господарств 450, в Німеччину виїхало 350 осіб, в 
Донбас – 20, на фронт забрано в 1944 р. – 75 чоловік, з чого вже є вбитих 20 чоловік, 
а 8 ранених; на Сибір вивезено 13 родин. Село Вірменські Хутори – господарств 
180; в Німеччину вивезено 110 осіб, в Донбас – 7 осіб, забрано до Червоної Армії в 
1944 р. – 80 чол., з чого є вже вбитих 30, ранених 40, пропавших без вісті 3; вивезено 
на Сибір 6 родин.

Все населення підготовляють до газової війни. Приїжджають до сіл інструкто-
ри, читають для населення лекції про газову війну та способи забезпечення перед 
нею.

Місцева влада організує нічну варту з ціллю слідкувати за рухами «бандерів-
ців». Люди на варту не хотять іти, бо бояться, щоб «бандерівці» не били.

В одному листі з фронту пише син до матері: «Нічого, мамо, не журіться, ми 
скоро розіб’ємо Гітлера, а опісля до Сталіна візьмемось». Мабуть, над цим листом 
була слаба, цензура, коли він пройшов.

З життя міста:
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В Дунаївцях появляється щораз більше інвалідів з фронту. Ці інваліди дуже 
ненавидять жидів, та б’ють їх на кожному кроці, де тільки зустрінуть. Є вже кілька 
арештувань таких інвалідів. По містах стоїть варта по вулицях з настанням темно-
ти. В Проскурові рух на вулицях до 12-ої години ночі. Зрідка вдень перевіряють на 
вулицях документи. В Проскурові є багато переїзного війська, бо тут знаходиться 
розподільний пункт.

Настрої населення:
В порівнянні з весняним періодом обличчя Сходу цілком змінилося. Весною 

було до хати не ввійдеш, не приложивши до вікна багнета, чи не налякавши хатніх 
мешканців гранатою. Зараз, лише стукне повстанець кілька разів у вікно, як двері 
відчинені. До повстанців люди стають щораз прихильніші. Це помітно з кожним 
днем. Більшовики казали людям, що «бандерівці» ходять по кілька чоловік, морду-
ють та грабують мирне населення. Залякавши таким чином населення, вони хотіли 
притягнути його до боротьби з нами.

І дійсно, більшовикам частинно було вдалося населення залякати. Та коли насе-
лення побачило, що повстанці не ходять поодиноко, а відділами, не ріжуть мирного 
населення, а карають тих, яких населення найбільше ненавидить, воно почало не 
тільки повстанчому рухові симпатизувати, але в багатьох випадках активно допо-
магати. Приклад: Відділ кватирує в одному селі. До повстанців приходить незнана 
жінка і повідомляє, що голова сільради поїхав до району, щоб повідомити, що в селі 
кватирують повстанці. Відділ вицофався із села в білий день. І дійсно, більшовики 
з району приїжджали та застали тільки пусті хати. В деяких селах повстанці навіть 
організували з хатніх мешканців розвідку.

В розмовах між собою люди говорять таке: «Видно що воно є щось більше, коли 
ходять відділами, мають навіть «друковане», що робить один відділ, те роблять і 
інші. Видно, що між ними є якийсь контакт і одна цілість, коли не роблять того, що 
кому подобається».

По селах, де проходили відділи, число сексотів зменшуються до 15%, зате збільшу-
ється число наших «донощиків» та розвідчиків. Немає такого села, де люди не знали 
б про УПА. З кожним днем, з кожним добрим вчинком покарання поганого голови 
сільради чи колгоспу, розбиття сільради чи молочарні УПА виробляє собі авторитет 
серед населення та стає щораз більш популярна. Колись люди Боялися іти в ліс, щоб 
там «бандерівці» не забили, сьогодні йдуть спеціально в ліс, щоб там їх побачити.

З появою відділу УПА населення підбадьорюється, стає відважнішим. Люди, 
коли почують, що кватирує в селі УПА, або хоч, що десь переходила, відразу йдуть 
до колгоспу, беруть солому, полову, а вечором навіть тягнуть збіжжя зі скирт. Тоді 
біжать жінки за поживою, як по свячену воду. Так було в селі Вірменські Хутори, де 
кватирував відділ Голуба. Подібно й було по інших селах.

Одна боївка розбила кооперативу. Товари, головно сіль, що були в кооперативі, 
повстанці хотіли роздати населенню. Та населення не хотіло брати. Тоді повстанці 
почали ловити людей та силою давати їм сіль. За півгодини жінки з цілого села 
приходили з торбинками біля кооперативи, щоб їх повстанці ловили і давали сіль. 
З цих фактів видно, що народ робив би все, та боїться більшовицького терору.

Під час перебування на Сході доводиться кватирувати в голів сільрад та кол-
госпів, рахівників та інших урядовців місцевої влади, як також і в звичайних селян. 
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Населення спочатку боїться, одначе пізніше стає сміливіше. Ознайомившись з по-
встанцями, воно щиро їх приймає, чим тільки може, як своїх рідних гостей. Гостять 
чим можуть, одначе рідко де можна зустрінути хліб.

Коли з дня на день населення щораз більше нам симпатизує, то тим самим з дня 
на день щораз більше ненавидить більшовиків. Більшовики щораз більше почали 
братися за дядькову шкуру. На села наїзджають карательні загони, які переводять 
арешти та облави на людей, яких відсилають на Донбас. Люди втікають. Нічого не 
допомагають арешти, облави та вивози в Сибір. Втікають також перед вивозом на 
Сибір. Людей гонять на лісні роботи по 20-30 км від їх сіл. Люди від роботи втіка-
ють, а ті, що йдуть, проклинають «батька Сталіна» в присутності урядовців.

Гроза зі своєю боївкою кватирував в селі Вербці в однієї жінки. Цю жінку, яка 
мала троє дітей, а чоловіка вбили на війні, голова сільради гонив на роботу. Вона 
йому сказала прямо в очі: «А щоб той Сталін повісився із своїми роботами!», а коли 
Гроза сказав їй, що за це можуть покарати, вона відповіла йому, що гірше вже, на-
певно, не буде, як є зараз.

Різні позики, культзбори, м’ясопоставки, збірки «на оборону отєчества», збірки 
на сліпих, калік і т. п., це все висмоктує останні сили з колгоспників. Та й колгоспи 
вже «осточортіли», як кажуть дядьки. Це все наставляє населення щораз більш во-
рожо до більшовиків.

Більшовики організували в терені відділи по «ББ». До тих відділів забирають 
стариків, стрибків, робітників фабрик і т. д.

Акції, проведені тереновими боївками та відділами УПА.
А. Тереновими боївками:
1. Розкинено літературу в таких селах: Суржа, Лясківці, Кадиївці, Кудлиці, 

Привороття, Голосків, Хутори Голосковецькі, Вербка, Нагоряни, Княгинин, Лас-
тівці, Вітківці Довжокського р-ну. Розкинено також літературу на шосе, що йде з 
Кам’янця-Подільського на Жванець, куди проходять червоноармійці.

2. Побито телефони та сільради в селах: Суржа, Лясківці, Кудливці, Голосків, 
Вербка та в інших селах, де тільки було розкинено літературу.

3. Зроблено мітинги в селах: Княгинин – було присутніх около 100 осіб, Верб-
ка – около 50 осіб, – їздові, жінки, робітники цукр. заводу.

4. Перевірено наслідки роботи. Люди літературу охоче збирали і читали навіть 
гуртками. Коли НКВД приїжджало і казало здати, то здавав лише той, кого бачив 
хтось з уряду, що він бере, або цей, що дуже боявся. Дуже вдячні були люди за це, 
що побито сільради, що хоч трохи будуть мати спокій із податками.

Група к-ра Черемоша вирушила на Схід 5 грудня і ще не повернулася на збір-
ний пункт до сьогодні. Збруч перейдено цілком конспіративно і щасливо. На Збручі 
можна сподіватися ворожих перешкод з боку стрибків, які знаходяться в розпоря-
дженні НКВД. Ці стрибки складаються з річняку 1928 та ранених, які повернулися 
з фронту і перебувають вдома на відпочинку. Такі стрибки є в кожному більшому 
призбручанському селі зі східньої сторони кількістю 15-20 чоловік з крісами, гра-
натами і одним кулеметом. Вони несуть службу вдень і вночі. Вдень арештують 
всіх, що переходять Збруч. Вночі роблять засідки і стріляють без здержування в 
усіх, хто тільки появиться на побережжі Збруча. Така засідка біля с. Підпилип’я 
ранила дівчину, яка верталася через брід між Підпилип’ям і Вербівкою додому. (26. 
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XI). Вночі 31. XII. засідка кількістю 20 стрибків відкрила огонь по трьох повстан-
цях групи Яреми, які верталися на Захід. Втрат з нашої сторони не було. Групи 
пробули на Сході в терені до 31. XII. включно і за цей період нав’язали у 32 селах 
надрайону 72 розвідчих пунк (господарств). Групи пробно квартирували в район-
ному центрі Оринині. Проведено 6 мітингів (в сільрадах, олійнях та млинах). Один 
такий мітинг відбувся в селі Чорна Смотрицького р-ну в приміщенні с/ради. При-
сутніх на мітінгу було 60 чоловік, які зібралися на збори, що мав проводити голо-
ва сільської ради. Збори відкрив голова сільради. В той саме час 5-ть повстанців 
підійшли до будинку, де відбувалися збори. Двох повстанців зайшли до середини, 
трьох залишилося на дворі Голова сільради миттю зорієнтувавшися, вискочив ві-
кном на двір, а тому що було дуже темно, йому вдалося втекти лише раненим. Тоді 
повстанці втихомирили людей і проголосили мітінг, який тривав 2 години. Про-
мовець говорив на тему «Про міжнародне положення», «За що бореться НВРО і 
УПА», «В новій дійсності». Після мітингу було роздано колгоспникам літературу 
з прикінцевим привітальним закликом «Слава Україні!». Колгоспники гукнули на 
увесь голос «Слава Героям!». Повстанці навіть не сподівалися такої голосно влуч-
ної і правильної відповіді. Після мітингу колгоспники дуже задоволені розійшлися.

Так відбулися й інші 5 мітингів. На мітингах люди задають питання промовцеві 
з метою глибшого розпізнання цілей нашої боротьби. Так відбувається не раз, збори 
в кріпацьких українських селах, що більшовики починають, а ми кінчаємо. Люди 
говорять, що й так буде з війною – більшовики і німота (імперіалісти) почали, а ми 
пліч-о-пліч з УПА будемо кінчати.

В грудні було розкинено літературу в містах: Кам’янці- Подільському, Орини-
ні, Смотричу, Чемерівцях і в 72 селах.

Здобуто: 5 телефонів, 2 кріси, 100 кг меду, 50 кг цукру, 400 кг солі, 51 м ману-
фактури, 1 патефон, 20 коробок пасти, 4 кг мила, 2 пистолі, 6 шинель, кілька штанів, 
4 пари чобіт, 25 л горілки. Внаслідок наших акцій розбито 7 сільрад і попалено па-
пери, спалено 1 будинок сільради, спалено 3 молотарки. 

Дуже добре відносяться до нашої справи поляки-східняки.
Між 20-25.ХІІ. дзвонило НКВД з Оринина до Києва, щоб дали допомогу для 

знищення груп УПА (це записано з уст машиністки при Оринінському НКВД).
В терені зробила рейд група отамана Голуба, який тривав від 15 по 21. XI 1944 р. 

Під час рейду група мала один бій, зробила дні акції, мітінги в двох селах, знищила 
одну автомашину.

В Кам’янці-Подільському є всього військових «сбор блатних и шайка нищих» 
180 чоловік. По районах є від 30 до 50 стрибків.

Першого грудня о год. 10.15 ранку знищено 9 енкаведистів: 1. начальник Кам.-
Под. НКГБ – полковник, 2. начальник Кам.-Под. НКВД – майор, 3. слідчий НКВД 
– капітан, 4. директор МТС – партизан і три невідомих НКВД-исти. Знищені вони 
на засідці між Лосячем і Давитківцями, Скала-Подільського району.

Б. Відділами УПА:
18. XII. В с. Привороття загін під командуванням Нечая прийняв бій з більшо-

виками, який тривав від 14-ої до 17-ої години. Під час бою було зловлено 2-ох біль-
шовиків, які йшли на розвідку. Роззброєно їх, забрано 1-ну десятизарядку, одного 
кріса, 3 гранати. По переслуханні їх відпущено. Зі сторони загону втрат не було.
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О год. 19-ій під час перемаршу загін натрапив на більшовицьку засідку. В часі 
бою вбито 4-ох більшовиків, здобуто 2 мавзери. Загін втрат не мав.

20.XII. О год. 15-ій в с. Залісецька Слобідка прийнято бій з більшовиками в 
силі 17-ть чоловік (15 стрибків і 2 енкаведисти). Бій тривав півгодини. Зловлено 8 
стрибків, з яких по переслуханню 7 відпущено, а одного зліквідовано. Здобуто 5-ть 
крісів. Загін втрат не мав.

22.ХІІ. О год. 11-ій прийнято бій з більшовиками в с. Трибухівці, який тривав 
до год. 16-ої. Більшовиків і стрибків було 33 чоловік. Вбито начальника стрибків, 
зловлено начальника тюрми, ветеринара – старшого лейтенанта і 9-ть стрибків. По 
переслуханні начальника тюрми і старшого лейтенанта зліквідовано, а зі стрибками 
переведено пропагандивну бесіду, дано їм літературу і відпущено. Здобуто 1 кольт, 
1 автомат, 1 десятизарядку, 9 крісів, і 300 шт. амуніції. Наших втрат не було.

24.XII. О год. 17-ій в с. Джурдкевці більшовики намагалися окружити місце 
нашого постою. Після короткого бою більшовиків відбито. Наших втрат немає.

О год. 23-ій в с. Глібовська Гута зловлено сексота, який був два роки в совіт-
ській партизанці. По переслуханні його зліквідовано. Здобуто 1 кріс.

26.ХІІ. О год. 16-ій в с. Джурдкевці більшовики знову намагалися окружити 
загін, однак після короткого бою були змушені відступити. Загін не мав жодних 
втрат.

29.ХІІ. В с. Барбарівці, Солобківського р-ну більшовицька військова частина 
автоматчиків в силі 80 чоловік окружила місце постою загону. Розпочався запе-
клий бій, який тривав одну годину. Під час бою з нашої сторони згинули кулемет-
чик Тарас, стрілець Жарко і стрілець Шрам, ранено стр. Чуя і Сливку, який від ран 
помер, втрачено 1 кулемет. З більшовицької сторони понад 10 чоловік вбитими. 
Відділ прорвався в ліс, змушений залишити на полі бою своїх вбитих.

31.ХІІ. О год. 12-ій на Хуторі Косилова принято бій з енкаведистами і тракто-
ристами, який тривав 1 годину. Вбито 3-ох трактористів, одного зловлено живим, 
якого по переслуханню покарано 50 шомполами і відпущено. Здобуто 4 кріси. Зі 
сторони відділу втрат не було жодних.

1.45. О год. 22-ій в с. Чичельник Довжоцького р-ну зловлено лейтенанта і сер-
жанта, обох русскіх, які їхали на урльоп. По переслуханню їх зліквідовано.

1.45. Відділ кватирував в с. Кадиївці Довжоцького р-ну. О год. 15-ій на донос 
голови сільради стрибки підійшли з ліса і почали обстрілювати хати, в яких ква-
тирував загін. Після кількахвилинного бою їх відбито. Вечером о год. 16-ій під час 
перемаршу зловлено на дорозі коло колгоспу с. Фридривці капітана і бригадира 
колгоспу. По переслуханню обох зліквідовано. Здобуто німецьке МП і пістоль (То-
кар).

4.1.45. Відділ закватирував в с Заджавки Грималівського р-ну о год. 13-ій відділ 
«Рубахи» окружив село. Розпочався бій, який тривав понад годину. Втрати з нашої 
сторони: ранено булавного Снова і стрільця Лісового; згинули - ком. відділу Нечай, 
булавний Крук, стр. Лемко і Хитрий; втрачено 3 фінки і одного кріса.

31.1.1945 р.

ЦДАВО України, ф. 3833. оп. 1. спр. 122, арк. 12-14. Копія. Машинопис.
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№ 221
Витяг зі звіту діяльності групи УПА під командуванням Саблюка

1 лютого 1944 року МІА-Південь Група Саблюка

Короткий опис боїв
[…] з повстанців відложив зброю і вийшов їм на зустріч. Попросив одного без 

зброї з противної сторони і почали «переговори». «Хто ви такі?» – запитав німець. 
«Ми донські козаки. Знаходимось тут на відпочинку і вас до села не впустимо». 
Другий повстанець, що лежав у заставі, вчувши таку розмову, крикнув: «Ми є укра-
їнські повстанці». Німець, зачувши ті слова, скочив як опарений, повернувся назад 
і чимдуж до своїх. За ним посипались стріли. З противної сторони відізвались ні-
мецькі скоростріли. Почався бій. На допомогу нашій чоті поспішали з одної сторони 
сотня Боруна, з другої – Довбуша. Сотня Сокола поробила застави, забезпечуючи 
наш тил. Наші обидві сотні розтягнулись на віддаль більшу двох кілометрів і по-
чали оточувати німців зі всіх сторін. Наступали як мурашки. Понад всім тим чути 
лише остру команду сотенних – Вперід. – Німці попали в паніку і почали панічно 
відступати, підбираючи своїх трупів та рівночасно завзято відстрілюючись.

2. Село Петрашів, Віньковецькогор-ну, Каменець-Подільської обл. дня 20 січня 
1944 року.

3. Бойовий звіт: німці, Вермахт, в числі 180 чоловік їхали з Проскурова для 
ліквідації партизан. Замітивши їх, повстанці почали перші наступати. В запеклому 
бою німців розбито. Здобуто: 1 легку автомашину, 2 кулемети (чеський і «Діхтяр»), 
1 тис. штук амуніції і дрібні речі. Німці стратили кільканадцять вбитими (ЗО) і ра-
неними. Одного раненого взято в полон і після санітарного огляду відправлено до 
німців. Наші втрати – 2 вбитих, 1 легко ранений. Бій тривав від 9.30 до 13 години.

б) Опис бою: це був другий день свят Богоявлення, другий день нашого постою 
в тому селі. Десь коло години 9-ї ранку в сусідньому селі Пирогівка, віддаленому 
один кілометр від нашого, почулися стріли. Туди поїхала розвідка сотні Довбуша. 
Сотенний, почувши стріли, забрав своїх дві чоті і пішов в напрямку стрілів. Роз-
відка донесла, що в селі знаходяться німці, около 200 чоловік. Приїхали автома-
шинами і фірманками. Довбуш почав наступати. Німці зайняли село і колгоспні 
муровані будинки. Розпочався завзятий бій. Німці мали досить вигідні становища. 
Довбуш наступав від заходу. На допомогу йому прийшла чота сотні Сокола на чолі 
з чотовим Грінченком, почала обходити з півдня. Таким чином наші наступали 
підковою. Повстанці стріляли мало, але постепенно продвигались вперід. По ко-
роткому часі наші зайняли майже ціле село, лишаючи німакам лише колгоспні і 
прилеглі до них сільські будинки. Німці запалили кілька будинків і під ослоною 
диму почали виходи зі села. Спершу випровадили фірманки і кілька автомашин, 
остальні, позалазивши в будинки, завзято відбивались. Повстанці закидали їх гра-
натами. Багато попалилось живцем у палаючих будинках. Бачучи, що кулеметний 
вогонь не спинить наступу повстанців, німці опустили панічно село і вибігли на 
чисте поле. Повстанці мали нагоду пописатись у свому мистецтві. Українське поле 
встеляли ворожими трупами.

Поляглих повстанців святково похоронено на місцевому кладбищі. Після цьо-
го населення радо зустрічало повертаючих з бою повстанців. Було зачудоване, що 
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80 наших перемогло 2 сотні добре озброєних німаків. Своє задоволення виявило у 
масовій участі під час похорону.

4. Село Канівка, Каменець-Подільської області, біля Волочиська над Збручем, 
дня 24 січня 1944 року.

а) Не маючи змоги перебратись на Волинь з огляду на сильне скупчення ні-
мецьких військ, ранком дня 24 січня [я] затримався в с. Канівка. Довідавшись про 
нас, в год. 10.20 прибуло 4 автомашини німців і почали наступ. Перший наступ від-
бито. Німці підтягнули більшу силу около 800 чоловік, окружили зі всіх сторін та 
почали другий наступ. Спровадили також 2 танкетки і гармати. Я примушений був 
відступити. Німці стратили на полі бою 102 вбитими (населення подає 170) і не-
відомо скільки раненими. Наші втрати – 4 вбитих і 2 ранених. Бій тривав від 10.20 
до 16.30 години.

б) «Ой, та й зажурились Січовії Стрільці, як Збруч-річку переходили», співали 
українські жовніри, покидаючи українську землю. Прийшла на гадку і нам ця піс-
ня, коли опинились над Збручем.

Посуваючись в напрямку Збруча, мали на меті перейти його і через Галичину 
дістатись на Волинь. Однак це показалось не так легким, як на перший погляд зда-
валося. Нігде не було моста, треба було шукати броду. На це не було часу. Нас за-
хопив білий день і ми, не дійшовши до мети, опинились в оточенні німаків. Відділи 
відпочиваючого Вермахту зайняли всі села понад Збручем з одної і другої сторони. 
Не бачучи кращого виходу з поганої ситуації, к-р Саблюк дає наказ задержатись в с. 
Канівка. Він був цілком певний, як і кожний з повстанців, що прийдеться змірятись 
з німотою в бою, але і посуватись в інший терен серед білого дня і серед такого 
середовища, було ще більш небезпечним. Осталося на тому, що пороблено всюди 
добрі застави і залишились таки в селі.

Ніхто з повстанців не брався відпочивати, хоч і як був кожен перемучений. 
Кожний думав над важким положенням. Все ж таки не було помітно, щоб зник до-
брий настрій серед повстанців. Між ними можна було почути дотепні жарти і су-
перечки: «Будуть німаки, чи не будуть? Давай заложимось, якщо будуть – даю 100 
німецьких голів, якщо ні, ти мені даєш 100 разів в пику. Згода. «Подали собі руки 
і в ту ж мить заграли скоростріли. Зі сторони Волочиська прибуло 4 автомашини 
німців, розсипались і почали наступати. Всі були роздіті, лише в мундирах, як ви-
дно, були підготовані до погоні за нами. Частина німців навіть увірвалась у село.

На зустріч німцям пішов сотник Сокіл зі своєю чотою, решта війська з наказу 
к-ра Саблюка зайняла становища на горбі. Наш табор витягнено рівно ж на гору. 
Частина війська сотника Довбуша почала обходити німців з лівого крила. Зчини-
лась страшна тріскотня скорострілів, а час від часу понад всім тим лунало бойове 
«Слава» повстанців.

По другому боці Збруча (Галичина) німці в числі 200 чоловік копали окопи. 
Зорієнтувавшись в ситуації, залягли і відкрили скорострільний вогонь. Сюди ку-
рінний посилає одну чоту Сокола. Сотник Довбуш бере власноручно міномет і 
посилає гостинці німоті. Міни падали влучно і німаки втихають. На відтинку, де 
знаходився Сокіл, німці під сильним натиском повстанців почали втікати, вспівши 
однак запалити кілька селянських хат і вбити кількох безборонних селян. Наші ви-
йшли на край села і тут зайняли становища. Німці залягли в окопах від сторони 
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села Голохвасти. На допомогу їм зі всіх сторін поспішали автами нові сили і ото-
чували нас кільцем. Щохвилини прибігають посланці від чотових і сотенних з по-
відомленнями, що ворог атакує з різних сторін. Курінний реагує на це блискавично. 
Стягає військо з менш загроженої сторони і посилає на загрожений відтинок. (В 
той час приходило мені на думку речення: «Вгорі відріжу, внизу наточу»)

Повстанці завзято тримали своїх становищ і почували себе, як під час забави. 
Скорострільчик Пряжка (узбек), побачивши низько літака, скерував огонь по ньо-
му, а цей випустив тільки смугу диму. Пряжка здогадався, що воно за знак. «Смотрі, 
як вона напугался» – крикнув і почав реготати. А побачивши біля себе стрільця, 
що стояв на весь ріст, накричав на нього: «Лажись, а то он будет пулями стрелять».

Німці натискають щораз сильніше, але наші держаться. Години, мов черепаха, 
просуваються вперід. Минула 14, доходить 15. Від сторони Сокола прибігає гінець 
і голосить: «Друже командир, зголошую, що від села Голохвасти посуваються 3 тан-
ки. Ідуть на праве крило Сокола». Повстанці, вчувши про танки, завагалися, однак 
ненадовго. Гострий наказ курінного Саблюка «На становища» пришпилює всіх до 
землі. «Приготувати гранати» – падає дальша команда і сам курінний витягає свою 
стару французьку репанку. А щоб уможливити відступ Соколові, на зустріч танкам 
посилає 6 повстанців з двома скорострілами. Танки під впливом кулеметного вог-
ню зупиняються і починають артилєрийську канонаду.

Командир дає наказ відступати. Відстрілюючись на всі сторони, помало від-
ходимо від своїх становищ. Німецькі гармати б’ють попереду нас, щоб не дати нам 
відходу. Підбадьорені нашим відступом, січуть немилосердно зі всіх боків – ззаду, 
справа, зліва, забігають наперед. Ми відступаємо. Проти відступаючої задньої на-
шої лінії йдуть порожні фіри, забирають перемучених стрільців і тащать наперед. 
В той час між німаками доходить до непорозуміння. Німців, що били по нас із-за 
Збруча, танкісти приняли за повстанців, що вспіли перейти на ту сторону і почали 
садити туди з гармат. За той час ми вспіли відійти надальше та скритись за горбок. 
На допомогу поспішив нам наш завше вірний союзник Ніч.

Слава Україні!

ДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 66, арк. 170-171. Копія. Машинопис.

№ 222
Звіт Мукомола про діяльність розвідувальної групи ЦК КП(б)У

1945 року

В 1941 году находясь на ст. Ясиноватая 6 сентября меня совместно с т. 
КИСЕЛЕВЫМ Леонидом Куприяновичем, КУКСОЙ Иваном Ивановичем, 
КИСЕЛЕВЫМ Дмитрием Куприяновичем, БОЙЧУКОМ Филиппом Ивановичем 
вызвали в политотдел железной дороги, где находился Начальник политотдела Ви-
нницкой железной дороги тов. БУТКО Николай Васильевич, который предложил 
нам ехать в Киев в ЦК КП Украины. Мы с группой выехали и прибыли в Киев 
ЦК 9 сентября 1941 года. Нас принял секретарь ЦК КП Украины по транспорту 
тов. НИКОЛАЕНКО, расспросил каждого о состоянии здоровья и можем ли мы 
высадиться из самолета в тыл врага для подпольной разведывательной работы 
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и проведения диверсионных работ в тылу врага. Все заявили о том, что сможем, 
после чего нас направили в общежитие ЦК Крещатик 5, где мы проходили ин-
структаж, ознакомление с взрывчаткой и о поведении нас среди населения. Ин-
структаж проводил с нами полковник ДУБИНОВ и капитан ПЕРЕВЕРЗЕВ. 16 
сентября 1941 года после обеда нас пригласили в ЦК КП Украины и предложили 
сдать партийные и комсомольские документы, а также документы, которые под-
тверждали о принадлежности к партии и огнестрельное оружие. 18 сентября в 4 
часа утра мы должны были высадиться из самолета в тыл врага, но так как Киев пал 
внезапно нам было предложено самостоятельно пробираться через линию фронта, 
устраиваться и проводить работу в тылу врага. Устраиваться на работу, смотреть 
самим в основном по линии железной дороги, узлы Шепетовка-Казатин-Киев не 
забывая и промежуточный станции и перегонов. По Киеву связным был оставлен 
ЗИНЬКОВ, ВЕНГРОВСКИЙ.

19 сентября 1941 года с улицы Нестеровской двинулись в тыл по одиночке с 
тем, чтобы не было никакого подозрения. 7 октября 1941 года я, как старший группы 
прибыл в Шепетовку. В доме ФИЛАТОВА возле бани собрали своих подпольщи-
ков, а 8-го октября вечером пригласили ещё ВАСЬКОВСКОГО и СОКОЛЕНКО. 
9 октября 1941 года на квартире КИСЕЛЕВА познакомились и согласована была 
работа. С 10-го по 11-е октября 1941 года была произведена первая операция: разо-
брано стык рельсов и рельса сдвинута в сторону, подложены петарды для взрыва. 
При этом сошло 4 цистерны, 2 крытых вагона. В операции принимали участие: 
КИСЕЛЕВ Леонид, ВАСКОВСКИЙ, БОЙЧУК, КИСЕЛЕВ Дмитрий. Это была 
сделана первая проба на перегоне Шепетовка-Судилков, против угольного склада.

12 октября. Я посетил Славуту, встретился с тов. ТРОФИМЧУКОМ, СОКО-
ЛОМ, затем зашел к МИХАЙЛОВУ по случаю того, что у меня было осложнение 
в легких, сильный кашель, а это мешало при выполнении заданий. Тов. МИХАЙ-
ЛОВ меня увидел впервые, расспрашивал меня о работе и была установлена связь 
через ТРОФИМЧУКА.

В ночь с 12-го на 13-е октября я пробрался в Шепетовку и в 23 часа 40 ми-
нут выехал в Казатин на паровозе, который шел резервом. На ст. Казатин-II мы с 
КИСЕЛЕВЫМ поотбивали краны у 4-х паровозов, которые должны были стать на 
ремонт.

С 14-го на 15-е октября 1941 года. На перегоне Казатин-Сестреновка подложи-
ли мину, изготовленную из тола, извлеченного из снарядов, в результате был пущен 
под откос поезд. Поврежден паровоз и 12 вагонов. Движение было приостановлено 
на четверо суток.

24 декабря 1941 года. В Киеве на бульваре Шевченко Бессарабки были обрезаны 
провода связи. В операции принимали участие ВЕНГРОВСКИЙ Николай и я.

24 октября 1941 года пришел в село Денгофовку. Хорошо ознакомился с об-
становкой в селе, познакомился с тов. ТКАЧЕНКО Семеном, который был кан-
дидатом в члены партии, он работает в настоящее время там-же, а потом познако-
мился с ШЕЛИСТОМ Фадеем, который проживает в с. Денгофовка, УМАНЦЕМ, 
который был партизаном Октябрьских событий, в настоящее время проживает в 
селе Денгофовка. Окончательно ознакомился с ними и убедился в том, что они 
преданы Советской власти, я решил, что бы то ни стало организовать радио слу-
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шание, когда я с ним поговорил, т. ШЕЛЕСТ принес мне радиоприемник, а до 
этого я ещё побывал в районе и встретился со знакомым т. ТРОЯНОВСКИМ 
Климентием, а у него был сын Андрей, комсомолец. Я вызвал сына во двор и ска-
зал о ремонте радиоприемника он согласился, но это был только разговор, я ещё 
через товарища узнал о том, что в пути работает ХУТОРНОЙ, который также 
разбирался в радио. Ко мне приехал ТРОЯНСКИЙ Андрей и забрал приемник, 
который был восстановлен и работал. С него брались все сводки Совинформбюро. 
Печатались на совхозной машине и распространялись среди населения. Но вот 
машинку могут в любое время узнать на которой печатается, тогда возник вопрос 
организовать хотя бы маленькую типографию. Я выехал в Тетиев к тов. ТРОЯН-
СКОМУ, которому было поручено приложить все усилия и выкрасть в районной 
типографии шрифт, это задание он выполнил, было выкрадено 7 пачек шрифта, 
изготовлена тов. КУТАСЕВИЧЕМ рамка для набора. Название типографии я дал 
такое ПТ 002454 подпольная типография, но для печатания листовок нужен был 
глицерин и краски. Краску достал ТРОЯНСКИЙ в Жашкове. Я познакомился 
с зав. аптекой тов. ДЕДИКАЛО Анной Никифоровной, которая проживает в с. 
Денгофовка в настоящее время, попросил глицерину, она мне сказала сразу, что 
нет, а когда я откровенно сказал для чего, она сразу мне дала 0,5 литра и так мы 
начали печатать листовки и распространять по районам Тетиевском, Жашков-
ском, Володарском, Фастовском, Белоцерковском, Виннице и других. Типогра-
фия начала работать с 28 декабря 1941 года и по день освобождения территории 
от фашистов, листовки печатались на квартире ТРОЯНСКОГО и САВИЦКОГО 
в м. Тетиеве и кое-когда у меня. Все данные для листовок давал я.

В конце ноября месяца 1941 года я познакомился с тов. ШКИЛЬНЮКОМ Ва-
силием Дорофеевичем, который был членом КПСС. Он меня пригласил к себе в 
село Дубровку на квартиру, я пришел к нему перед самым вечером, на квартире он 
меня познакомил с секретарем Тетиевского РК КПУ тов. ЦВЕТКОВЫМ, а ЦВЕТ-
КОВ мне после ознакомления сказал связаться с тов. КАГОРЛУЦКИМ, который 
проживает в с. Ненадиха, а работал он до начала Отечественной войны председа-
телем Рай ОСО Авиахима. Обсудили все вопросы работы в тылу. Через несколько 
дней мне ШКИЛЬНЮК сказал, что тов. ЦВЕТКОВ предложил нам обоим устра-
иваться пока на сахарный завод и на такую работу, что бы можно было разъезжать.

12 марта 1942 года. На блокпосту Мирополь был остановлен поезд с автома-
шинами и потушены хвостовые сигналы, а семофор был открыт. Тов. БОЙЧУК 
открыл концевой кран и поезд двигаться не мог, а в это время идущий вслед поезд 
врезался в хвост стоящего состава. Разбито 8 вагонов с автомашинами, убито два 
немца, три тяжело ранено.

7 мая 1942 года. Были заложены мины в тендоры паровозов, в результате по-
следовали взрывы паровозов на ст. Здолбуново. Эту операцию выполняли КУК-
СА Иван, КИСЕЛЕВ Дмитрий, мины доставляла ШЕВЧУК Мария на квартиру 
КУКСЫ Ивана.

16 мая 1942 года был поджег нефтебазы Славутской МТС, в операции прини-
мали участие ТРОФИМЧУК, ЗАБОЛОТНЫЙ и я.

18 мая 1942 года подожгли состав, следовавший из Казатина на перегоне 
Махаринцы-Ростовица, в результате сгорело 23 вагона, остались только одни рамы.
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26 июня 1942 года на ст. Погребище был насыпан наждачный порошок в буксы 
8-ми паровозов, в результате чего они были выведены из строя. Эту операцию 
выполнил ИВАНИЩАК Михаил.

3 августа 1942 года в 6-ти километрах от ст. Фронтовка была подложена мина 
под рельсы, в результате чего эшелон с румынскими солдатами, направлявшимися 
на фронт, был подорван и при крушении разбито: 4 грузовых вагона, один классный 
пассажирский, имелось много раненных и убитых.

9 августа 1942 года был насыпан: наждачный порошок в буксы 6-ти паровозов 
холодных и один действующий, в результате чего они были выведены из строя.

29 ноября 1942 года я приехал в Шепетовку, где провели совещание группы и 
совместно с тов. МУЗОЛЕВЫМ скоординировали работу на дальнейшее время. 
На совещании присутствовали: тов. ЛОГУТЕНКО, НИЩЕНКО И. С. Того же дня, 
находясь в товарном парке в районе 5-го поста, я встретился с товарищем СТАР-
ЖИНСКИМ, который работал до начала Отечественной войны диспетчером от-
деления дороги. Мы с ним разговорились и он мне сказал, что я работаю сейчас 
стрелочником на этом посту и стал заказывать маршрут поезду на 32 путь, при этом 
сказал он что по-видимому следует что-то важное, так как начальство постоянно 
интересуется продвижением этого поезда. Я дал задание СТАРЖИНСКОМУ пе-
ределать маршрут на 31 путь, на котором стоял воинский состав, в результате поезд, 
следуемый из Цветохи врезался в стоящий состав, был разбит паровоз и 17 вагонов 
с немцами, было много раненых и убитых 12 человек.

17 января 1943 года на 110 км перегона Мирополь-Полонное была подложена 
мина под движущийся поезд, в результате крушения повреждено и побито 8 ваго-
нов и паровоз. Поезд не дошел до фронта.

18 января 1943 года на перегоне Полонное-Хролин была подложена мина, в 
результате крушения поезда разбито 13 вагонов с воинским грузом и паровоз. В 
операции принимали участие тов. БОЙЧУК и я.

В ночь с 23 января на 24 января 1943 года была подложена мина под воинский 
эшелон с офицерами, следовавший на фронт. На входных стрелках Казатин-II по-
езд потерпел крушение, уничтожено 12 вагонов с живой силой противника, было 
очень много убитых и раненых фашистов. Точное количество установить не было 
возможности, т. к. с трудом удалось скрыться в Глуховцах и прятаться на квартире 
у стрелочника.

28 января 1943 года совместно с тов. ИВАНИЩАКОМ Михаилом повреждено 
6 паровозов следовавших по направлению ст. Христиновка, путем засыпки наждач-
ного порошка в буксы паровозных осей.

23 апреля 1943 года приехал я в Шепетовку, были предупреждены все подполь-
щики о готовности вливаться в партизанские отряды и соединения. Тов. МУЗО-
ЛЕВ уже был готов к выводу своего отряда в лес.

24 апреля 1943 года я приехал в Славуту к тов. ТРОФИМЧУКУ Михаилу 
Нестеровичу, который работал там агентом. Ему было дано задание побывать на 
квартире у тов. СОКОЛА, который должен был информировать группу о необхо-
димости объединяться всем группам в отряды и соединения.

Там же в Славуте 24 апреля 1943 года на ст. на входной стрелке, воспользовав-
шись кустарником, был подложен рессорный вкладыш на стык рельсов и костыль 
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в стык, в результате произошло крушение, под откос свалилось 18 вагонов и 13 
вагонов сошло с рельс. Кроме этого были предупреждены о том, что из Киева бу-
дет отправлен эшелон с людьми-коммунистами и активом, которые находились 
в лагерях в Киеве и сопровождать их будет охрана, одетая в полицейскую форму. 
На перегоне Цветоха-Славута поезд будет остановлен, а люди выпущены, но про-
изошла ошибка. Вместо перегона состав остановили на станции Славута, людей 
выпустили, охрану перебили. Освобожденных людей принял тов. ЛАГУТЕНКО, 
район действий которого был Славута, села Перемышль, Минковцы, Яношевка.

19 мая 1943 года я уехал в Киев с помощью тов. ВЕНГРОВСКОГО Владимира 
достали оружия, уничтожили 3-х немцев путем нанесения ножевых ударов, всего 
оружия я достал 4 пистолета, 6 винтовок, которые передали в отряд. Будучи в Ки-
еве я узнал о том, что должны отправлять эшелоны в Германию с коммунистами 
и актив, я приехал в с. Денгофовку, договорились с тов. ШКИЛЬНЮКОМ про-
делать такую практическую работу, подобрать ребят и под видом добровольного 
вступления в полицию послать в Киев, что было сделано. Подобрано 8 человек из 
31 пленных и послали в Киев назначили им явочную квартиру, старший группы 
был ДЕХТЯРЕВ Иван и на 2 июня 1943 года мы должны встретиться на квартире 
по ул. Михайловская II у ВЕНГРОВСКИХ.

2 июня 1943 года мы с тов. ШКИЛЬНЮКОМ В. Д. прибыли в Киев, сидим 
закрытые в квартире и смотрим карту, стук в окно и дверь, ВЕНГРОВСКАЯ подошла, 
посмотрела в окно кто стучит, пришла обратно чуть проговорила с перепугу: говорит 
– полицаи стоят. Я подошел осторожно, посмотрел и сказал ей: «Открывайте дверь», 
она сразу с недоверием не знает, что делать, но я сказал, открыватт, она открыла 
дверь, зашли товарищи и докладывают прибыли, я ей сказал не бойтесь, это люди 
наши, одежда полицейская, а душа советская. Сели за стол, вместе все посмотрели 
карту, они к этому времени уточнили маршрут, куда будут отправлять состав. Им 
было намечено остановить состав на перегоне Цветоха-Славута и желающих забрать 
в соединение МИХАЙЛОВА, которым командовал ОДУХА, но была допущена ими 
ошибка, в ночное время, не расчитав правил: вместо леса остановили состав на стан-
ции Славута, состав был распущен, а сами выполнявшие задание погибли.

9 сентября 1943 года на ветке Шевченковского сахарного завода была произве-
дена расшивка пути, в результате с рельс сошло 6 вагонов и 25 вагонов осталось на 
заводе до дня прихода Советских войск.

11 сентября 1943 года совместно с тов. ИВАНИЩАКОМ Михаилом Дмитри-
евичем расшили путь на 68 км Погребище-Наказное, в результате под откос пошел 
паровоз, который остался как трофей на момент прихода Советской армии.

16 сент ября 1943 года в 19 часов 30 минут на ст. Жашков сожжено 6 автома-
шин, которые вывозили хлеб на станцию из сел.

В октябре месяце был разработан план дальнейших действий групп и отряда 
и сохранности завода связи района и т.д. В Тетиеве оставался ТРОЯНСКИЙ, СА-
ВИЦКИЙ, РАТУШНИН, за связь отвечал тов. НЕЧАС. Склады заготзерно Ден-
гофовка КУДРЯ, ПРАВЕДНЫЙ. На заводе были предупреждены все начальники 
цехов и расставлены ответственные люди, которые следили и докладывали мне. 
ГУЛЬКО со своей группой должен явиться на завод и обеспечить сохранность за-
вода. Группа явилась. ГУЛЬКО был назначен комендантом патрульной службы.
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В 1943 году в июле месяце была приведена комендантом собака (овчарка), я 
совместно с переводчиком и ТРОЯНСКИЙ выкрали собаку и утопили в пруде с. 
Дубровка.

В декабре месяце 1943 года немцы прислали сапёрную машину со взрывчаткой 
и поставили возле столовой, выкрасть никак нельзя было, тогда я с товарищами 
ДЕХТЯРЕВЫМ, ШКИЛЬНЮКОМ изготовили подобные ящики и подставили 
вместо тола, а тол с ящиками выкрали и использовали для подрыва фашистских 
автомашин на дороге Галайки-Денгофовка. Когда пришлось взрывать завод, так не 
оказалось чем. Заброшена ракета для поджога завода мной была взята со склада и 
тут же были расставлены люди, которые следили.

29 декабря 1943 года на дороге села Галайки-Денгофовка расстреляно и сожже-
но 12 немецких машин с солдатами и офицерами, которые остались скелетами до 
прихода Красной Армии.

С 31 на 1 января 1944 года водружено Красное знамя на воротах сахарного за-
вода и портрет Ленина. Установлен радиоприемник «Пионер».

1 январ я 1944 года выехали в разведку село Стадница, наткнулись на группу 
немцев, окружили, взяли в плен 21 человека солдат и офицеров, одну бронемаши-
ну, один бронетранспортер, из взятых в плен доставлено в особый отдел для до-
проса 8 офицеров с документами, которые имели большую ценность в окружении 
Корсунь-Шевченковской группировки.

Кроме всего вышеизложенного, работая на сахарном заводе экспедитором пе-
редо мной был поставлен вопрос, во чтобы-то ни стало не допустить пуска завода 
в сезон 1941-42 года. Для завода требовался крейцкопф, который я должен был 
заказать в Киеве на заводе «Ленинская кузница», но я его не достал. Требовался 
генератор, но я привез неисправный, за что сразу был уволен с работы. Завод хотя 
и пустили, но выпуска сахара не добились, а получалась густая масса, которая от-
правлялась в цистернах. Я совместно с тов. КЛИМЮК Николаем насыпали из-
вестковой пудры в эту массу, в результате на ст. Белая Церковь в госпитале погибло 
много фашистов, отравленных известковой пудрой.

На второй год работы завода в сезон 1942-43 годов нам была дана установка за-
сушивать сахар и выносить сменами, организовывали всевозможные поломки обо-
рудования, чтобы сорвать работу завода по выпуску сахара. А в сезон работы сахар-
ного завода 1943-44 годов производилась работа с таким расчетом, что бы оттянуть 
ремонт завода с тем, чтобы завод был готов к пуску к моменту прихода наших войск. 
Были запрятаны запасные части, ремни в ящиках с ветошью, предупреждены на-
чальники цехов о сохранности всего запрятанного и завод был сохранен на полном 
до прихода нашей армии.

В результате проведенной диверсионной работы всеми участниками подпольной 
группы было уничтожено: паровозов – 7, повреждено паровозов 16, классных ваго-
нов – 19, крытых вагонов – 75, цистерн – 5, платформ – 14, полувагонов – 23, авто-
машин – 18, бронетранспортеров – 1, бронемашин-1, повреждено железнодорожного 
полотна – 2800 м, сожжёна нефтебаза – 1 в гор. Славута, живая сила – 90 человек.

Сохранен сахарный завод на полном ходу и 1400 тонн сахара, всех племенных 
хряков и маток – 37, лошадей – 21 пару, автомашин, отнятых у немцев – 6 штук, 
из которых передано 145 стрелковой артиллерийской дивизии 4-го Украинского 
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фронта тов. ФЕОКТИСТОВУ Василию Ильичу, 3 грузовых машины, 1 бронема-
шина, 1 бронетранспортер.

Агитационно-массовая работа среди населения временно оккупированных ра-
йонов областей, проводимая группой.

1. Было организовано радиослушание среди населения сводок Совинформбю-
ро через посредство приемников, записывались сводки и положение на фронте и 
распространялись среди населения.

2. Была организована типография под названием ПТ 002454, в которой печа-
тались листовки о положении на фронтах; призывали население для вступления в 
партизанские отряды и прочие; распространяли по областям Киевской, Хмельниц-
кой, Винницкой, Черкасской, а также по районам и селам. Примерное количество 
распространенных листовок 5 тыс. штук.

3. Проведено совещаний – 6, митингов – 1, всевозможных бесед среди населе-
ния – 19 по вопросам победы над фашистской Германией.

4. Место дислокаций подпольно-диверсионной группы Шепетовка-1 с. Денго-
фовка, Тетиевский район.

5. Разведывательная работа и расстановка кадров Шепетовка: КИСЕЛЕВ Дми-
трий, КИСЕЛЕВ Леонид, КУКСА Иван, БОЙЧУК Ф.

6. В Киеве товарищи ЗИНЬКОВ, ВЕНГРОВСКИЙ.
7. Явочные квартиры: Шепетовка 1-я ФИЛАТОВА Николая, КИСЕЛЕВА 

Дмитрия, Славута, с. Перемышль, квартира ТРОФИМЧУК г. Славута, квартира 
СОКОЛ, Киев, Михайловская 19 по-настоящему 20 ВЕНГРОВСКИЕ. Жашков, 
сахзавод ЯЦКУПЕН. Село Пятироге САЗОНЕНКО. Местечко Тетиев: САВИЦ-
КИЙ, ТРОЯНСКИЙ. Город Винница, место встречи-баня, связной агентурщик 
РАК. Село Кривчунка ГУЛЬКО.

Старший группы разведотдела
ЦК КП Украины                 [подпись]                 /Мукомол/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 1, спр. 165, арк. 327-337. Копія. Машинопис.

№ 223
З інформації про діяльність Шепетівської підпільної організації 

та партизанського загону

1945 року

Шепетовская подпольная организация входила в состав коммунистической 
подпольной организации в г. Славута, которой руководил врач МИХАЙЛОВ Фе-
дор Михайлович.

Организатором Шепетовской подпольной организации был т. ГОРБАТЮК 
Астап Андреевич.

За организацию подполья т. Михайлов был повешен в г. Славута в 1942 г., а 
т. Горбатюк – убит табуретом при допросе в Шепетовской тюрьме в 1943 году.

Подпольную группу т. Горбатюк начал формировать по личной инициативе с 
первых дней оккупации города Шепетовка. В октябре 1941г. в её состав входило 
только 10 человек – это количество подпольщиков Астап Андреевич назвал в бе-
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седе со мной. Используя положение директора лесопильного завода, т. Горбатюк 
легко находил контакт с нужными людьми на других предприятиях и в органи-
зациях.

К концу 1941 г. подпольная организация насчитывала 30-40 человек. В нее вхо-
дили тт:

I. ГОРБАТЮК Астап Андреевич – руководитель. Погиб в 1943г. при
пытках в Шепетовской тюрьме;

2. ПАВЛЮК Адам Васильевич – погиб в 1943 г. у села Голики
Шепетовского района;

3. ПАВЛЮК Мария Михайловна,
4. СТАХУРСКИЕ – в ся семья,
5. ВЛАСЮК Иван Гео ргиевич – рабочий железной дороги;
6. ГОРБАТЮК Александр Андреевич – рабочий желез ной дороги;
7. ЗАХАРОВ Константин – врач – позднее перешел в Славутскую 

подпольную организацию;
8. ЯКОВЛЕВ – врач – расстрелян;
9. ЯВОРСКИЙ – окружной врач – расстрелян;
10. МАКАРОВ – врач;
11. ТРУХОН Анна Павловна – мастер ситрозавода;
12. КОТИК Анна Никитична – домохозяйка;
13. КОТИК Виктор – рабочий железной дороги;
14. ГОРБАТЮК Надежда Даниловна – домохозяйка;
15. ВЛАСЮК Владимир Георгиевич – рабочий пом. хоз.;
16. ВЛАСЮК Елена Георгиевна;
17. ФЕДОРОВИЧ Ольга Павловна – домохозяйка;
18. ФЕДОРОВИЧ Григорий;
19. МУЗАЛЕВ Иван Алексеевич;
20. МАТВЕЕВ Григорий;
21. ЯНИШЕВСКАЯ Нина;
22. БОЧИНСКИЙ;
23. НИШЕНКО Иван Савельевич;
24. ГАЛЕЦКИЕ – Юлия Осифовна, её сестра, Люся, бабушка и другие.
Подпольная организация занималась подбором кадров командного со-

става, выпускала их из концентрационных лагерей различными методами для 
развертывания подпольной деятельности и подготовки вооруженного восстания. 
Например, комбриг под фамилией ТАРАСОВ был освобожден подпольной органи-
зацией, на него возлагалась обязанность в дальнейшем командовать вооруженным 
восстанием. Тарасов назначил меня своим адъютантом.

Я также при содействии подпольной организации и по совету руководителя 
тов. Горбатюка A. A. освободился из концлагеря 10 октября 1941 года под фа-
милией – ДИДЕНКО Степан Иосифович, уроженец села Орливка Винницкой 
области. До этого у меня было два побега и одна попытка к бегству из плена, но 
они кончались или провалом, или меня обратно ловили, когда двигались к линии 
фронта.

Таким же образом был выпущен из лагеря ЛОГУТЕНКО Степан.
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Организация имела связь со Славутской подпольной организацией. В Славут-
скую подпольную организацию перешел Захаров, Циганкова, а позднее отправлен 
комбриг Тарасов и многие другие.

Шепетовская организация занималась агитационно-массовой работой сре-
ди населения, разъясняя, что успех фашистских войск временный и что надо 
мобилизовывать ресурсы, оружие, кадры для борьбы с оккупантами.

С тыла – помогать нашим войскам сдерживать натиск противника, начинать 
наносить материальный и моральный урок врагу.

Тов. Горбатюк А. А. подготовил пишущие мяшинки и к концу 1941 года размно-
жал листовки. В это же время велась работа по сбору оружия, боеприпасов, средств 
для проведения диверсионных операций.

Меня, например, вооружил т. Горбатюк пистолетом и двумя патронами к нему. 
Подготовлялись явочные квартиры, подбирались надежные люди, связи. Занима-
лись разложением войск немецкого гарнизона. Так, ефрейтор немецких войск, кон-
воир военнопленных – Швелинберг, осознав, что для фашистских войск начатая 
война с СССР будет проиграна, перешел на сторону подполья в феврале 1941 года, 
став одним из активных участников подпольной организации Шепетовка-Славута.

В это время шел массовый арест и расстрелы коммунистов советского актива 
из местного населения и военнослужащих, евреев изолировали в гетто.

Начиная с первых месяцев 1942 года подпольная организация посылала сво-
их людей во все немецкие учреждения для получения информаций. Например, в 
Шепетовскую полицию полицаем был послан т. Матвеев, а уборщицей устроилась 
девушка по имени Женя. Женя оказалась отличным осведомителем и хорошим по-
ставщиком патронов и других боеприпасов из немецкого склада для подполья.

Примером особого внимания были: железная дорога, типография, лагеря 
военнопленных, контора военнопленных, где добывали бланки удостоверений 
личности; немецкие гарнизоны; так называемая криминальная полиция, она не 
провела ни одного криминального дела, а занималась борьбой с подпольем и 
партизанами; СД, гебитскомиссариат, служба связи и связь с соседними селами 
и районами (Полонное, Грицев, Берездов, Изяслав, Славута, Острополь, Ново-
селица, Медведевке, Судилков, Серединцы, Городище, Голики, Плесна, Плещин, 
Корчик и другие).

Особая связь была со Славутской подпольной организацией – обменивались 
кадрами, пользовались явочными квартирами. Связь поддерживали через Захаро-
ва Константина, Петрейчук Антонину, Галецкую Люсю, семью Павлюк.

К тому времени в городе Шепетовка и её окрестностях возникло много 
подпольных групп. Из головной подпольной организации подпольщики возглави-
ли ряд подпольных групп.

Примерный состав групп:
І 1. Нишенко Иван Савельевич – руководитель, член КПСС.

2. Гончаров.
3. Тонкошкурова.
4. Кучер Семен.
5. Кучер – его супруга.
6. Поздняк.
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7. Коминский.
8. Талашов Александр.
9. Петрук Анна.
10. Самодурова Зина.
11. Петрук – мать Анны Петрук.
12. Кравчук Кася.
Группа состояла, в свою очередь, из подгрупп. Её сфера влияния – сахзавод, 

типография, полиция.
ІІ 1. Вальчук Никифор Моисеевич – руководитель.

2. Вальчук Александра.
3. Письменный Григорий.
4. Мануилов.
5. Мануилова Ольга.
6. Заика Яков и другие.
Группа имела большую сеть подгрупп в селах бывшего Шепетовского округа, 

имела связь с подпольной организацией в Грицеве и с грицевским партизанским 
отрядом.
III 1. Андросов Василий Григорьевич – руководитель.

2. Разуменко.
3. Шматько и другие.
Её влияние – железнодорожная станция – центральная.

IV 1. Николаенко – руководитель.
2. Ярошенко Леонид – руководитель.
3. Вла сюк Петр.
4. Мирошкин Александр Кириллович.
5. Бутенко и другие.
Район действия – центральный вокзал и железнодорожное депо.

V 1. Болтуненко Федор – руководитель.
2. Болтуненко – жена.
3. Болтуненко – дочь.
4. Болтуненко – дочь.
5. Воробьева Мария.
6. Денисов и другие.
Район влияния – бойня и с. Судилково.

VI 1. Сиетов Александр – руководитель.
2. Сиетова Полина Никифоровна.
3. Сологуб Валентина.
4. Вавилов Александр.
5. Базилюк Николай Трофимович.
6. Базилюк Евдокия.
7. Вербицкий Петр.
8. Вашимирская Валентина Николаевна и другие.
Группа охватывала весь узел железной дороги.

VII 1. Иваненко.
2. Иваненко Юзефа и другие.
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Перевалочная база в партизаны на полегоне.
VIII 1. Логутенко Степан – руководитель.

2. Блинда Людмила Васильевна.
3. Блинда Матрена Степановна.
4. Блинда Владимир и другие.
Группа влияла на сахарный завод и рабочий поселок завода.

IX Группа врачей.
1.Захаров.
2. Яворский Иван.
3. Макаров.
4. Жуков.
5. Хохлов Николай.
6. Миронюк Надя, Мария и Ната – сестры.
В эту группу входило много врачей и других медицинских работников. Их вли-

яние – все поликлиники, больницы, медицинские пункты и лагеря военнопленных.
Х 1. Русияк Иван Кириллович – руководитель.

2. Русияк – его супруга.
3. Русияк Василий.
4. Щербина Федор.
5. Щербина – его супруга и другие.
Район действия – с. Серединцы.

XI Комсомольско-молодежная группа.
1. Федорович Надежда Григорьевна.
2. Петрук Ольга Васильевна.
3. Женя – уборщица в полиции.
4. Мануилова Аня.
5. Ковтонюк Василий.
6. Донцова.
7. Федорович Борис.
8. Федорович Николай.
9. Федорович.
10. Ковтонюк Василий и другие.

ХII Комсомольско-молодежная группа.
1. Кищук Степа.
2. Трухон Коля.
3. Трухон Зина.
4. Котик Валентин.
5. Горбатая – дочь руководителя Шепетовской подпольной организации.
6. Мануилов Борис и другие.

XIІI 1. Бесштанько Николай Никонович.
2. Бесштанько Лена.
3. Супрун Давид.
4. Чудаков Николай.
5. Плаксюк Василий.
6. Лищук и другие.
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Эта группа базировалась в часовых мастерских г. Шепетовка и в с. Судилново.
ХIV 1. Рудик Галя.

2. Рудик Лариса.
3. Рудик – их мать.
4. Митрофанов Владлен Владимирович – из с. Плесна.
5. Митрофанов – его отец.
6. Козейчук Анна Лукьяновна и другие.
Район действия – Шепетовка – с. Плесна.

ХV Молодёжно-комсомольская группа.
1. Бията Борис.
2. Жора – был командиром комендантского взвода в отряде.
3. Ковальчук Володя и еще несколько ребят, которые были потом в отряде и 

награждены орденами.
Район действия – железнодорожная станция.

XVI т. Мазяр Филипп Митрофанович, его семья и другие из села Городища
Кроме перечисленных были и другие группы.
Подпольщики готовили кадры для партизанского движения, предоставляли 

им квартиры, помогали бежать из плена, устраивали на работу или отправляли в 
партизанский отряд.

Таким образом был определен Лагутенко Степан, поселен в квартире Блинда 
по ул. Щорса 29 и устроен на сахарный завод рабочим. Когда Грицевский отряд из 
30 человек был окружен и разбит, уцелевшая часть его с боями пробилась в Ше-
петовский район. Руководство Шепетовского подполья распределило партизан по 
явочных квартирам и окрестным селам. Вскоре Лагутенко Степану было поручено 
собрать партизан и отправиться в отряд, что было им и сделано. Вместе с т. Ла-
гутенко из Грицевского отряда пошел и т. Дёмин. Позже Лагутенко стал коман-
диром отряда, т. Дёмин – начальником штаба, а в квартире Стахурских по улице 
Ворошилова лечились тяжело-раненые, спустя несколько месяцев они тоже были 
отправлены в отряд.

Я по предложению т. Горбатюка был отправлен в квартиру Галецких Юлии 
Осиповны по ул. Островского, потом по его же рекомендации перешел в квартиру 
Котик Анны Никитичны по ул. Ворошилова, ибо за квартирой Галецких была уста-
новлена немецкой разведкой слежка в связи с дезертирством немецкого ефрейтора 
Швалинберга, который часто наведывал эту квартиру. Впоследствии, во второй по-
ловине 1942 года и особенно с начала 1943 года, т. Горбатюк обязал меня как можно 
чаше менять квартиры.

Я пользовался явочными квартирами подпольщиков по всему городу, по всей 
сфере влияния Шепетовской подпольной организации, в том числе квартирами:

1. Трухан Анны Павловны   –  ул. Ворошилова 48
2. Павлюк Марии Михайловны   –  «     38
3. Власюк Надежды Георгиевны   –  ул. Толстого 28
4. Бачинского Дионисия   –  ул. Островского
5. Вальчук Никифора Моисеевича
6. Ордынской Евгении    –  ул. Островского
7. Янишевской Нины Романовны –   «
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8. Мануилова     –  ул. Островского
9. Петрук Лена     –  переулок Островского
10. Рудик     –  ул. К.Либкнехта
11. Блинды    –  ул. Щорса, 39
12. Болтоненка Федора   –  бойня
13. Иваненка Юзефа   –  в районе полегона
14. Каменского
15. Музы     –  недалеко от ТЭЦ
16. Бесштанька    –  в с. Судилново
и многими другими.
По поручени ю т. Горбатюка я дважды менял работу – в 1941 г. был на лесозаво-

де помощником пилорамщика, а в 1942 г. – грузчиком на лесозаводе. В конце 1942 г. 
и 1943 г. я не работал, но подпольщик сахарного завода – начальник отдела кадров 
постоянно содержал меня в штатах завода, а при отборе молодежи в Германию на 
работу он меня скрывал. Так я числился в штатах сахарного завода до прихода на-
чальника отдела кадров в партизанский отряд.

Подпольная организация развернула большую агитационно-массовую работу: 
размножались листовки, читались в кругу друзей или передавались друг другу 
газеты и листовки, размножались листовки и наклеивались на публичных местах. 
Копились оружие, боеприпасы, средства диверсионных операций.

По поручению командования партизанского отряда я командовал агентурно-
диверсионной группой.

Шепетовка была важным стратегическим пунктом для немцев.От нее отхо-
дит 5 железных и 5 шоссейных дорог, в Шепетовке и вокруг неё стояло большое 
количество войск, там же находился большой лагерь военнопленных. Шепетовка 
являлась важным пунктом по формированию изменческих войск из советских 
военнопленных и гражданских лиц. Вербовали в «Гришу», «Хиву», казацкие вой-
ска, национальные легионы, к власовцам, в полицию и в агентуру.

Подполье, учитывая что в его составе не было ни одного человека знающего 
подпольную, агентурную или диверсионную работу, теоретически или практичес-
ки, свою деятельность, особенно организационную, развертывало медленно.

Для Шепетовского подполья 1941-1942 годы были организационным периодом. 
Отрицательно сказался на его жизнедеятельности арест врача Михайлова и розыски со-
става руководителей Славутского центра подполья. Связь была прервана со Славутой.

Позже она была восстановлена не с подпольной организацией, а уже с отрядом, 
которым командовал т. Одуха и носил имя врача Михайлова. Связь с отрядом была 
восстановлена через семью Павлюк и Петрийчук Тоню.

Кроме организационных мероприятий члены подполья занимались распро-
странением листовок, налаживанием новых связей, расстановкой агентуры и раз-
ложением войск изменнического формирования.

Начиная с 1942 года немецкая агентура стала искать подпольщиков, несколько 
человек арестовало.

Особенно репрессивные меры начались в 1943 году. Много подпольщиков по-
пало под арест, часть из них повешены, часть расстреляны и некоторые высланы в 
Германию на каторжные работы за неимением улик.
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Как правило, подпольщики на допросах вели себя мужественно и никого не 
выдавали, но были случаи, что у некоторых нервы не выдерживали и они шли по 
пути предательства.

Однако подпольная организация была боеспособной до прихода Советской 
Армии и при освобождении г. Шепетовки бывшие подпольщики оказали немалую 
помощь армии.

Устойчивость подпольной организации можно объяснить тем, что представите-
ли отдельных групп-старшие, были связаны с кем-либо из нас троих – Горбатюком, 
Нишенко или мной.

Большинство групп не были связаны между собой. Если какая-то группа «про-
валивалась», и если даже кто-либо при допросе не выдержал и выдал членов ему 
известных групп, то это, хотя и наносило удар, но не разрушало всю подпольную 
организацию и её деятельность. С ростом арестов состав подпольной организации 
постоянно возрастал.

Члены подпольной организации проделали следующую работу: 
– направили в партизанские отряды свыше 200 человек советских людей, 

вооруженных за счёт противника;
– подожгли дивизионный продовольственный склад, где хранилось 6 тысяч 

тонн продовольствия;
– взорвали склад горючего депо;
– с помощью магнитных мин взорвали 2 эшалона с горючим, 4 паровоза, 13 

автомашин;
– организовали нападение на склад вооружения и захватила 50 экз. оружия;
– уничтожили несколько десятков молотилок, тракторов, сепараторных пунк-

тов;
– вывели в партизанский отряд школу казацких юнкеров в количестве 100 че-

ловек с вооружением – все бывшие офицеры Советской Армии.
Школа готовила офицеров изменнического формирования, после увода почти 

всего состава она прекратила существование и другие агентурно-диверсионные 
операции.

Много сделано было по сбору оружия, запасных частей к нему, боеприпасов, 
взрывчатки, ремонту оружия для отряда, уничтожению или парализации изменни-
ков Родины.

По поручению командования соединения на базе подпольной организации мне 
было поручено организовать партизанский отряд. Начало организации партизан-
ского отряда сентябрь 1943 года, а к концу года в нем насчитывалось около 1200 
человек вооруженных за счет противника.

Командование соединения расформировало отряд, оставив в нем 450 человек, 
остальные пошли на формирование новых отрядов.

За время своего существования, сентябрь 1943 года по май 1944 года, отряд ор-
ганизовал более 50 крушений воинских эшелонов на участках Шепетовка, Гречаны, 
Волочиск и др., провёл 30 открытых боёв с противником, помог в освобождении 
городов Шепетовка, Изяслов, Славута и нескольких сёл, уничтожил более трёх 
тысяч вражеских солдат и офицеров, создал авто-мотопарк из трофейных машин, 
разоружил несколько полицейских участков.
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Все агентурно-диверсионные операции были осуществлены, в основном, в 1943 
году. Некоторых участников диверсионно-агентурных операций помню, это тт. Ни-
шенко, супруги Вальчук, Павлюк, Письменный, Швалинберг, братья Федорович, 
Николай Трухой, Валентин Котик, Степа Кищук, семья Мазяр, Андросов, Нико-
лаенко, Ярошенко, Елисеев, Виноградов, Власюк, Мануилов, Бутенко, Воробьева, 
Денисов, Хохлов и другие.

Составленные краткие сведения не отражают полностью работу Шепетовской 
подпольной организации, так как они составлялись двадцать лет спустя после Ве-
ликой Отечественной войны и не в Шепетовке, а в г. Ульяновске. В сведениях не 
учтено иного участников подполья и их работа.

В 1945 год мною было сдано в Хмельницкий обком КПУ в административный 
отдел два документа, это список подпольщиков – на представление к награде пар-
тизанской медалью, второй список – состав членов подпольной организации для 
выдачи удостоверений о их деятельности. По тем документам административный 
отдел никаких мер не принимал.

Полный отчёт можно составить только в г. Шепетовка.

Бивший командир Шепетовского партизанского отряда [подпись] /И. Музалев/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 1, спр. 165, арк. 70-81. Оригінал. Машинопис.

№ 224
Із звіту про бойову та диверсійну діяльність партизанських загонів 

Кам’янець-Подільської області 

1945 року

А. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ И ВООРУЖЕНИЕ 
1. Численный состав

СОЕДИНЕНИЕ тов. ШИТОВА
     на 5.1V.43 на 1.Х1.43
Общая численность  579  2114
В том числе:
Членов ВКП(б)   48  144
Кандидатов ВКП(б)  47  133
Членов ВЛКСМ   118  352
Украинцев   197  1124
Русских    206  505
Других национальностей 176  485

2. Вооружение
Винтовок     295  835
Автоматов   41  442
Пистолетов и револьверов 45  123
Пулемётов:  станковых 4  15
   ручных 15  68
   иностранных 2  3
ПТР    2  13
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Миномётов   -  12
Орудий:  76-мм   -  2
  45 мм   -  4
гранат    154  1055
лошадей    129  565

СОЕДИНЕНИЕ тов.СКУБКО – тов. КОТА
на I0.III.44

Общая численность    1108
В том числе:
Членов ВКП(б)     46
Кандидатов ВКП(б)    80
Членов ВЛКСМ     190

П. ВООРУЖЕНИЕ
Винтовок (разных)    705
Автоматов (разных)    286
Пистолетов и револьверов   52
Пулемётов:  станковых    2
   ручных   97
ПТР      16
Миномётов     9
Орудий: 45-мм     2
37-мм      1
Гранат:  ручных    947
  противотанковых   418
Лошадей      272

СОЕДИНЕНИЕ тов. ОЛЕКСЕНКО
на 10.III.1944

I. Численный состав 
Общая численность    1739
В том числе:
Женщин      40
Членов ВКП(б)     55
Кандидатов БКП(б)    45
Членов ВЛКСМ     222
Украинцев     1292
Русских      216
Других национальностей   201

II. Вооружение
Винтовок (разных)    1006
Автоматов     433
Пулемётов:  станковых   9
   ручных   80
ПТР      15



Розділ IV. Джерела про участь подолян в радянському та національному русі Опору

301

Миномётов     6
Орудий 45-мм     3
Пистолетов и револьверов   41
Лошадей      530

СОЕДИНЕНИЕ тов. ОДУXИ
I. Численный состав

на 10.III.44
Общая численность    2905
В том числе:
Женщин      97
членов ВКП(б)     174
Кандидатов ВКП(б)    215
Членов ВЛКСМ     702
Украинцев     1508
Русских      836
Белоруссов     27
Других национальностей   534

II. ВООРУЖЕНИЕ
Винтовок (разных)    1550
Автоматов (разных)    1029
Пулемётов:  станковых   2
   ручных   70
   иностранных   30
ПТР      19
Миномётов (разных)    14
Орудий:  76-мм     2
  37-мм     1
Пистолетов и револьверов   153
Гранат:  ручных    2200
  противтанковых   570
Лошадей      1210

СОЕДИНЕНИЕ тов. ШИШКО
I. Численный состав

на 10.II.44
Общая численность    670
В том числе:
Членов ВКП(б)     11
Кандидатов ВКП(б)    14
Членов ВЛКСМ     78

II. Вооружение 
Винтовок (разных)    226
Автоматов     124
Пулемётов:  станковых   5
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   ручных   17
ПТР      5
Миномётов     5
Орудий: 45-мм     2
Лошадей      170

Итого по всем пяти соединениям каменец-подольских партизан общая числен-
ность партизан составляет – 8535 человек.

В том числе:
Членов ВКП(б)     430
Кандидатов ВКП(б)    478
Членов ВЛКСМ     1544
Из них отошло (соединение т. Шитова) в октябре 1943 года 2114 человек. По-

сле действий в Каменец-Подольской области и выхода соединений на Запад для 
выполнения заданий, на 20 марта 1944 г. в четырёх соединениях было 6422 человека.

Число 8535 партизан берётся из строевых записок. Это значит, что это нали-
чие личного состава на определённое число. Но когда учесть по всем соединениям 
выбывших людей из строя – убитыми, ранеными и пропавшими без вести – около 
150 человек, выбывших из строя по болезням, увечью и другим причинам – свыше 
500 человек, – то общее число каменец-подольских партизан нужно считать свыше 
11000 человек.

Таким образом, под руководством Обкома КП(б)У было поднято на вооружен-
ную борьбу с немцами и организовано в партизанские отряды свыше десяти тысяч 
человек.

Следует проанализировать вооружение – что было на момент организации об-
кома КП(б)У и что было на конец его действий с учётом вооружения соединения 
т. Шитова на момент его ухода из подчинения Каменец-Подольского Облштаба.

     Апрель 1943 г.  Март 1944 г.
Винтовок (разных)  295   4230
Автоматов (разных)  41   2329
Револьверов   45   394
Пулемётов:  станковых 4   32
   ручных 15   297
   иностранных 2   69
ПТР    2   68
Миномётов   -   46
Пушек  76-мм   -   4
  45-мм   -   11
  37-мм   -   2
Гранат    154   6645
Лошадей    129   2807
С «Вольной Земли» мы получили около 1000 автоматов, около 50 ручных пу-

леметов, 40 ПТР, свыше 30 минометов, четыре 76-мм пушки, свыше 3000 гранат.
Все четыре с лишним тысячи винтовок, свыше 300 пулеметов, все пушки и т.д. 

добыто собственными силами.
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Б. ИТОГИ БОЕВОЙ И ДИВЕРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЕДИНЕНИЕ тов. ШИТОВА

( с I. IV. 43 по I XI. 43)
1. Проведено боевых и диверсионных операций 493

В результате проведённых боевых и диверсионных операций
I. Уничтожено:

Жел. дор. эшелонов     180
Бронепоездов      1
В том числе  паровозов    177
   вагонов с живой силой, 
   техникой и боеприпасами  2072
Жел.дор. мостов и шоссейных     48
Танков       45
Бронемашин      32
Самолётов      2
Автомашин      100
Тракторов       33
Комбайнов      12
Локомобилей      6
Лесопильных заводов     8
Мельниц паровых     2
Маслозаводов      3
Разных предприятий     6
Нефтебаз с горючим     3
Зернохранилищ      8
Электростанций      2
Жел. дор. водокачек     1
Молотилок      49
Складов с боеприпасами     2
Молочных пунктов     45
Телефонно-телеграфн. линий    4100

2. Потери противника в живой силе:
Убито немецких солдат и офицеров   17411
Ранено       2250

3. Свои потери:
Убито       97
Ранено       52
Пропало без вести     22

СОЕДИНЕНИЕ тов. ОДУXИ
(с I. V. 42 по 10. 3. 44)

А. Проведено боевых и диверсионных 
операций       610

Б. В результате проведённых боевых 
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и диверсионных операций:
1. Уничтожено
Жел. дор. эшелонов     291
Паровозов       220
Вагонов с живой силой, техникой,
боеприпасами и др. грузами     2051
Жел. дор. платформ     301
Цистерн с горючим     185
Танков       42
Бронемашин      4
Самолётов      1
Автомашин      299
Тракторов       86
Комбайнов      15
Локомобилей      29
Жел. дор. и шоссейных мостов    52
Орудий разного калибра     19
Жел. дор. водокачек     2
Лесопильных заводов     8
Маслозаводов      2
Бумажных фабрик     1
Спиртзаводов      2
Литейный завод в Шепетовке    1
Горючего (в тоннах)     628
Зернохранилищ      16
Элеваторов      1
Электростанций      15
Молотилок      283
Складов с боеприпасами     2
Складов с продовольствием    25
Продуктов в дивизионных немецких 
продскладах (в тоннах)     1600
Молочных пунктов     32
Телефонно-телеграфных станций   2
Телефонно-телеграфных линий (с мт.)   7500
Кабель Берлин – фронт     1
Казарм немецких      3
Жел.-дор. станций     2

2. Повреждено
Паровозов      71
Вагонов       707
Жел. дор. платформ     115
Автомашин      12
Электростанций      9

3. Потери противника в живой силе
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Убито немецких солдат и офицеров   14365
Ранено       10954
Взято в плен      51

В. Захвачены трофеи
Орудий  76-мм      1
  45-мм.      2
Миномётов      3
ПТР       13
Пулемётов:  ручных    79
   станковых    2
   иностранных    42
Автоматов (разных)     653
Винтовок (разных)      1716
Пистолетов (разных)     160
Снарядов (разных)     1178
Мин разных      1203
Патронов:  винтовочных    241140
   автоматных    1292І7
   к ПТР     1852
Гранат разных      3337
Толу (в кг)      6186
Мин пр/пехотных и пр/танк    312
Автомашин      16
Мотоциклов      7
Раций и радиоприемников    6
Пишмашинок      13
Лошадей       209
Седел       19

Г. Свои потери
Убито       183
Ранено       210
Пропало без вести     29

СОЕДИНЕНИЕ тов. СКУБКО – тов. КОТА 
(с июля 1943 по I0.III. 44)

А. Проведено боевых и диверсионных
операций    (нет данных)

Б. В результате проведённых боевых и
диверсионных операций

1. Уничтожено
Жел.-дор. эшелонов     111
Паровозов      111
Вагонов с живой силой, техникой
и боеприпасами      1000
Танков       13
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Бронемашин      8
Самолётов      1
Автомашин      215
Тракторов       3
Жел.-дор. и шоссейных мостов    98
Орудий разного калибра     6
Самоходных пушек типа «Фердинанд»   2
Нефтебаз с горючим     2
Складов с продовольствием    3

2.Потери противника в живой силе
Убито немецких солдат и офицеров   23900
(в том числе раненые)
Взято в плен немцев     147

В. Захвачены трофеи
Орудий 45-мм      3
Миномётов разных     4
ПТР       5
Пулемётов:  ручных    89
   станковых    3
Автоматов (разных)     127
Винтовок (разных)     645
Снарядов (разных)     1000
Патронов винтовочных     145000
Гранат       725
Тола (в кг)      250
Мин пр/танковых и пр/пехотных   80
Раций и радиоприёмников    3
Лошадей       272
Седел       67

СОЕДИНЕНИЕ ОЛЕКСЕНКО
(с 5.ХII.43 по 10.III.44)

А. Проведено боевых и диверсионных операций  195
Б. В результате проведённых боевых и диверсионных операций:

Пущено под откос жел.-дор. эшелонов  31
1. Уничтожено:

Паровозов      31
Вагонов с живой силой, техникой и 
боеприпасами      340
Жел.-дор. платформ     34
Цистерн с горючим     6
Танков       8
Танков в открытых боях     6
Бронемашин      1
Самолётов      1
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Автомашин      24
Жел.-дор. и шоссейных мостов    19
Орудий разного калибра     16
Телефонно-телеграфных станций   3
Кабель Берлин – фронт     2

2. Потери противника в живой силе
Убито немецких солдат и офицеров   4203
Ранено       1348
Взято в плен      213

В. Захвачены трофеи
Орудий  76-мм      2
  45-мм      4
Миномётов      3
ПТР       7
Пулемётов  ручных    42
   станковых    3
Автоматов разных     138
Винтовок разных      676
Пистолетов разных     20
Снарядов       308
Мин разных      125
Патронов винтовочных     422600
Гранат       747
Тола (в. кг)      445
Автомашин      1
Мотоциклов      2
Радиостанций      3
Лошадей       125
Седел       20

Г. Свои потери
Убито       47
Ранено       114
Пропало без вести     24

ВСЕГО ПО ЧЕТЫРЁМ СОЕДИНЕНИЯМ
(Шитова, Одухи,Скубко-Кота, Олексенко)

А. Проведено боевых и диверсионных операций  1272
Б. В результате проведённых боевых и диверсионных операций:

1. Уничтожено
Жел.-дор. эшелонов     613
Бронепоездов      1
Паровозов      539
Вагонов с живой силой, техникой и 
боеприпасами      5443
Жел.-дор. платформ     335
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Цистерн с горючим     191
Танков       113
Бронемашин      45
Самолётов      5
Автомашин      638
Тракторов       122
Комбайнов      27
Локомобилей      35
Жел.-дор. и шоссейных мостов    211
Орудий разного калибра     41
Орудий типа « Фердинанд»    2
Лесопильных заводов     16
Мельниц паровых     2
Маслозаводов      5
Бумажных фабрик     1
Спиртзаводов      2
Литейный завод      1
Разных предприятий     7
Нефтебаз с горючим     5
Горючего (в тоннах)     628
Зернохранилищ      24
Элеваторов      1
Электростанций      17
Жел. дор. водокачек     3
Молотилок      332
Складов с боеприпасами     4
Складов с продовольствием    28
Продуктов в немецких дивизионных складах 
(в тоннах)       1600
Молочных пунктов     77
Телефонно-телеграфных станций   5
Телефонно-телеграфных линий (в мт)   11600
Кабель-Берлин-фронт     3
Казарм немецких войск     3
Жел. дор. станций     2

2. Повреждено
Паровозов      71
Вагонов       707
Платформ      115
Автомашин      12
Электростанций      9

3. Потери противника в живой силе
Убито немецких солдат и офицеров   59879
Ранено       14792
Взято в плен      411
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4. Свои потери
Убито       327
Ранено       374
Пропало без вести     75

В. Захвачены трофеи
Орудий 76-мм      3
Орудий 45-мм      9
Миномётов      10
ПТР       25
Пулемётов ручных     210
Пулемётов станковых     8
Пулемётов иностранных     42
Автоматов      918
Винтовок       3037
Пистолетов      180
Снарядов       2481
Мин       1328
Патронов  винтовочных     809040
  автоматных     129217
  к ПТР      1852
Гранат разных      4807
Тола (в кг)      6881
Мин пр/танковых и пр/пехотных   392
Автомашин      17
Мотоциклов      9
Раций и радиоприёмников    12
Пишмашинок      13
Лошадей       606
Седел       106
И другое военное имущество и грузы
К численным итогам боевой и диверсионной деятельности партизанских отря-

дов Каменец-Подольской области необходимо сказать следующее:
1. Ввиду того, что партизанские отряды им. Хрущева, им. Котовского и «За 

Родину» в феврале 1944 года выделены из соединения Олексенко в самостоятель-
ное соединение под командованием командира соединения тов. Шишко И. Я. и 
это соединение тогда же, в феврале месяце, ушло на задание на запад, – боевые и 
диверсионные операции этих отрядов за декабрь, январь и февраль месяцы в этот 
отчёт не вошли, потому ,что у меня нет данных.

2. За неимением данных в отчет не вошли трофеи соединения тов. Шитова за 
отчётный период.

3. За неимением данных в отчёт не вошли количество боевых и диверсионных 
операций, количество раненых немцев и свои потери по соединению тов. Скубко.

4. В январе – марте 1944 года все 10 отрядов моего соединения и отряда соеди-
нения тов. Одухи направляли диверсионные группы для диверсий на железных 
дорогах в южной части Каменец-Подольской области. Главной задачей диверсан-
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тов было: бить дорогу Тёрнополь-Проскуров – Жмеренка, главную магистраль 
немцев.

Много групп до цели не дошли, но многие и дошли. Группы остались на юге 
и действовали, а соединения в марте ушли на запад на выполнение новых зада-
ний. Оставшиеся диверсионные группы действовали самостоятельно. Некоторые 
группы сейчас явились и делают отчёты, большинства же групп нет и результатов 
их работы мы не знаем.

Кроме диверсионной работы, мы перед каждой группой ставили задачу органи-
зации народа на вооружённую борьбу с немцами, организации новых отрядов, для 
этой цели мы снабдили группы воззвания и листовками.

Некоторые группы организовали новые партизанские отряды. Например, 
группа отряда им. Хрущева организовала отряд в 120 человек группа тов. Бара-
новского из отряда им. Калинина организовала отряд »Искра» в 97 человек, груп-
па тов. Перковского организовала 50 человек. Но о всех группах у нас сведений 
нет.

Эти новые отряды проводили боевые и диверсионные операции, пускали под 
откос эшелоны. За неимением данных результаты их работы в отчёт не вошли. Я 
только включил 9 эшелонов, пущенных под откос двумя отрядами – тов. Перков-
ского (7) и «Искрой» (2) Но всех данных тоже пока ещё нет.

5. Ввиду того, что я привожу данные по соединениям, а не поотрядно (данных 
поотрядно у меня нет), а из соединений мы выделяли «За Родину», им. Михайлова 
для создания новых соединений, то в итоговых числах часть операций учтена два 
раза – и по старому, и по новому соединению. Например, часть операций отряда 
«За Родину» учтена по соединению Шитова и она же учтена по соединению Скуб-
ко. Когда отряд им. Михайлова был в соединении Шитова, – его операции учтены 
по соединению Шитова. Но когда этот отряд выделили из соединения Шитова и 
на его базе было создано новое соединение тов. Одухи, – то тов. Одуха учел все 
операции, которые он провёл с отрядом им. Михайлова со дня его организации.

И, наоборот. Когда я выделил из своего соединения соединение тов. Шишко 
(три отряда), я, не имея сейчас данных, не мог учесть эти отряды ни по своему со-
единению, ни по соединению тов. Шишко.

Более или менее точно учёт можно сделать только по отрядам.
Я считаю, что таких повторений в учёте могло быть не более 5-10% общего 

числа. Например, пущенные под откос эшелоны могли повторяться не более 50-70 
эшелонов.

Даже если сбросить с общего числа на повторение в учёте 5-10% боевых 
диверсионных операций, то всё равно, Каменец-Подольские партизаны проделали 
большую работу.

Но кроме внушительных итогов проведённых боевых операций, диверсий на 
железных и шоссейных дорогах, уничтоженных немецких окупантов,- необходимо 
сказать о решении партизанами Каменец-Подольской области, по сути, стратеги-
ческих задач:

1. Нашими партизанскими отрядами были заняты и удерживались до прихо-
да частей Красной Армии такие крупные города, как Славута, Острог, Изяславль, 
районные центры Плужное, Ляховцы.
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Пять районов партизаны держали в своих руках. От Берездова-Корца до Ля-
ховец части Красной Армии прошли без единого выстрела благодаря действиям 
партизанских отрядов.

2. Ещё в конце октября и начале ноября 1943 года мы полностью вывели из строя 
железную дорогу Шепетовка-Тарнополь. Целая железнодорожная магистраль не 
работала до прихода Красной Армии, не прошел ни один поезд. Мы разрушили 
мосты, стрелки, путевое хозяйство на станциях. Немцы пытались восстановить, но 
партизанские отряды насели на дорогу и не дали им этого сделать.

Как известно, Шепетовку немцы долго удерживали. И уже после того, как Крас-
ная Армия вышибла их оттуда, они более десяти дней пытались отбить Шепетовку 
обратно. Бросали на Шепетовку по 100 и более танков. Для немцев в это время к 
Шепетовке подходили две дороги: из Проскурова и Тарнополя. Поэтому во время 
боёв за Шепетовку Тарнопольская дорога играла бы большую роль и для подвоза и 
для вывоза. Но она не приносила немцам никакой пользы, ибо была выведена нами 
из строя.

3. Хлеб для государства и в мирное время имеет большое значение, а в военное 
тем более. «Не дать немцу хлеба!» – был лозунг всех наших отрядов. Не случайно 
(по далеко неточным сведениям) мы уничтожили 332 молотилки, 122 трактора,35 
локомобилей, 27 комбайнов, сортировки и т.д. Всё это было направлено к тому, 
чтобы не дать немцу обмолотить хлеб. Еще в июне 1943 года мы разослали по всем 
районам своих агитаторов – диверсантов для уничтожения уборочных машин и 
молотилок. В результате мы сохранили много хлеба в Плужнянском, Ляховецком, 
Теофипольском и др. р-нах.

Выводом из строя железной дороги Шепетовка – Тарнополь мы не дали не-
мцам вывезти и тот хлеб, который они успели намолотить. Тысячи тонн хлеба от-
били на ст. Изяславль. Зам. Нач-ка Украинского штаба партизанского движения 
полковник тов. Старинов восхищался результатами вывода дороги из строя и сбе-
режением хлеба, когда приезжал к нам в марте 1944 г.

4. Пустить под откос в одном только 1943 году более 600 воинских эшелонов 
тоже имеет некоторое значение в ходе войны. Причем эти эшелоны пущены под 
откос, в основном, на магистрали Ровно-Шепевтовка – на главной вражеской ма-
гистрали.

5. 16 февраля 1944 года мы штурмом овладели городом Изяславль и 8 дней 
держали в нём оборону. Как известно, Изяславль находится от Шепетовки на 
расстоянии 22 километров. После взятия Шепетовки Красной Армией немцы 
бросили туда более ста танков. Более недели они атаковали части Красной Ар-
мии и хотели вернуть себе Шепетовку. Когда же мы пошли и овладели городом 
Изяславль, немцы стали бросать на нас по 10-15 танков ежедневно. Кроме по-
терь, которые мы нанесли противнику в районе Изяславля (1138 убитых, 260 
пленных, подбили 6 танков, 7 бронемашин, 25 автомашин, захватили 15 авто-
машин и т.д.) немцы, имея в лице нас, партизан, сбоку и сзади таких неприятных 
соседей, которые даже города берут, – больше на Шепетовку не наступали и 
отошли от нее.

6. Партизаны Каменец-Подольской области провели более 1.300 боевых и 
диверсионных операций, во время которых пущено под откос более 600 эшелонов, 



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

312

убито и ранено более 70 тысяч гитлеровцев. Мы побывали в десятках районов 
Каменец-Подольской области Тарнопольской, Ровенской, Житомирской и Полес-
ской областей. Побывали и в сотнях сёл. В сотнях стычек и засад на противника, в 
десятках крупных боёв на райцентры и города мы заставили немцев почувствовать, 
что они находятся в непокоренной стране, заставили их не только на фронте, но и 
глубоком тылу держать крупные гарнизоны по охране городов и железнодорожных 
коммуникаций. Партизаны заставили немцев возвести вокруг городов и райцен-
тров, по железным дорогам и возле мостов оборонительные сооружения – дзоты, 
траншеи и т. д.

Не только боевые и диверсионные дела, но и сам факт существования по со-
седству с немецкими гарнизонами нескольких соединений-около десяти тысяч 
вооружённых партизан наводил страх и ужас на оккупантов и вселял веру и на-
дежду в наших людей, временно попавших во власть оккупантов.

Народ, видя такую силу на своей стороне, оказывал всяческое сопротивление 
и саботировал выполнение распоряжений оккупантов по налогам и мобилизации 
молодёжи в Германию.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 1, спр. 1, арк. 15-35. Копія. Машинопис.

№ 225
Спогади матері про свого сина-партизана 

Ковальчука Володимира Давидовича
1945 року

До Великой Отечественной войны мы жили в Шепетовке. Наш домик стоял на 
окраине города, под самым лесом. Когда началась война, отец ушёл на фронт, мы 
с Володей остались одни. Володя ходил в школу. Был мальчиком развитым, всем 
интересовался. Был он большого роста, с голубыми глазами и русыми волосами.

Когда в Шепетовку пришли немцы, мне было страшно жить под лесом, я пред-
ложили Володе перейти жить на станцию, на квартиру к Володиному дяде. Но он 
не захотел, сказал: «Ты, мама, иди, а я останусь в своём доме, буду смотреть за ним». 
Так и сделали. Я стала жить на квартире у брата своего мужа, Володя остался в 
нашем доме.

Днем мы были вместе, а ночью он уходил в наш дом. Так мы решили сберечь 
и наш дом, и дом дяди. Не прошло и недели, как однажды приходит Володя и 
говорит: «Мама, я скажу тебе один секрет, только ты никому не говори. У нас в 
доме находятся наши военнопленные, я познакомился с ними в лесу. Они очень 
голодные. Дай им хотя бы хлеба и картошки». Я дала ему еду, и он отнес её. Через 
некоторое время Володя попросил у меня старую одежду на 3 человека. Я дала. 
Меня заинтересовало, кто живет в доме, и решила пойти туда. Когда я пришла, то 
увидела, что возле дома стоят 2 автомашины с немцами, переводчик и офицеры. 
Меня схватили, начали избивать и допрашивать, где партизаны. Я ответила, что 
никаких партизан не знаю. В этом доме живёт мой сын с товарищами, я живу на 
станции. Тогда офицер дал команду, и меня повели под конвоем на станцию. В это 
время Володя шёл домой, увидел меня, закричал: «Мама!». Его тоже схватили и 
повели вместе со мной. Когда немецкий офицер начал допрашивать Володю, где 
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партизаны и что это за бушлаты, где он их взял, Володя ответил, что партизан он не 
знает, а бушлаты взял со старого склада, который разобрали. Володя сказал, что с 
ним ночевали Загура Вовка и Вася Жуков. Переводчица перевела, что если Володя 
не расскажет правду, то его и меня расстреляют. Он ответил, что пусть стреляют, 
так как рассказал всю правду. Тогда немцы послали меня за Жуковым и Загурой. 
Те подтвердили, что несколько раз ночевали у Володи, никогда не видели там пар-
тизан. Нас отпустили, но в доме все забрали, разрушили, Володя выпросил только 
свое старое пальто.

О партизанах донесла одна бабка, дочь которой вышла замуж за немецкого 
офицера.

Мы с Володей стали жить на станции. Володя часто исчезал из дома, ходил в 
лес, приносил оружие, медикаменты, листовки, которые расклеивал везде, патроны. 
Все это он прятал в сарае. Доставал с товарищами немецкую одежду. Об о всем 
этом я в знала, помогала получше все прятать очень беспокоилась за сына. К нам на 
квартиру часто приходили незнакомые люди, о чем-то разговаривали с Володей и 
уходили. Я спрашивала, о чем они говорили, но сын меня успокаивал, говорил, что 
все будет хорошо.

В 1942 году я поняла, что Володя был связан с подпольной группой.
К нам на квартиру стали ходить Кукайлишвили, Вербицкий, Жуков, Голик и 

др., фамилии которых я не помню. Приходил к нам и машинист Турчинский Пара-
мон, он ездил в лес, привозил партизан, возил им продукты, боеприпасы. Все было 
хорошо и удачно и длилось так около года. Но однажди в 1943 году, в начале года, 
ночью приходят к нам 4 немца и 5 полицаев, выбивают двери, схватили Турчин-
ского который ночевал этой ночью у нас, Володю, стали их бить и обвинять их в 
связи с Горбатюком. Избили и меня, а сына и Турчинского увели. Целую ночь я 
проплакала, а утром пошла в тюрьму узнать о судьбе сына. Мне ничего не сказали. 
По дороге я встретила одного коммуниста Еременко, он тоже был участником под-
польной организации. Еременко посоветовал мне пойти к шефу. Но и шеф ничем 
не помог. На второй день пришли Володя и Турчинский, избитые, измученные, 
грязные. Дома пробыли они всего два дня, а на третий день в квартире нашей за 
стеной поселились переводчица, которая следила за нами. Через месяц после этого 
в лесу на 41-м участке был бой, в котором погиб Турчинский.

После этого Володя продолжал дальше приносить боеприпасы, медикаменты, 
приходили в дом незнакомые люди, Володя познакомился с переводчицей Та-
марой, которая была связана с партизанами. Она передавала оружие, а Воло-
дя передавал его партизанам. Однажды возле леса в нашем доме я встретила с 
Володей 4-х молодых парней. Несколько минут они посидели и ушли. Володя 
начал куда-то собираться. Когда я спросила, куда он идет, он ответил, что до-
лжен подежурить за товарища. Это было в ночь под Новый год. Он ушел, а в это 
время у переводчицы встречали Новый год. Я не спала, переживала, несколько 
раз выходила во двор. Вышла во двор и переводчица Герта и спросила: «Где Во-
лодя?». Я ответила, что он ушел в деревню к родственникам. Тогда она сказала, 
что на станции убили какого-то партизана. Я не подумала даже, что это может 
быть мой сын. Через полчаса пришли рабочие и сказали, что моего сына убили 
немцы. Я закричала и побежала на станцию, но немцы схватили меня, начали 
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избивать, спрашивать, с кем был связан Володя, где спрятаны мины и начали 
обыск. Я потеряла сознание. Когда пришла в себя, пошла искать сына. Он ле-
жал обгоревший, без ног. Его схватили после того, как он взорвал блок-пост. 
Раздели, били, выкололи глаза, поливали водой, опять пытали, кто дал ему это 
задание. Володя молчал. Тогда немцы положили его под паровоз и отрезали ему 
ноги. Когда немцы поняли, что им ничего не добиться, они облили его бензином 
и подожгли.

Так отдал мой сын свою молодую жизнь за Родину. Он не дожил всего несколь-
ко дней до освобождения Шепетовки. Он радовался, что скоро придут наши, возв-
ратится отец.

Ночью мы с сестрой забрали Володю и похоронили. После этого отец Володи 
проезжал через Шепетовку и, узнав о смерти сына, с еще большей ненавистью стал 
бить фашистов. Он тоже не пожалел своей жизни и отдал ее за Родину.

12 июня 1867 года с подлинным верно               [подпись]

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 1, спр. 165, арк. 320-322. Копія. Машинопис.

№ 226
Доповідна записка секретаря Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У 

А. Устенка секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову про діяльність українського 
націоналістичного підпілля взимку 1944-1945 років

17 квітня 1945 року

Пролетарі всіх країн, єднайтеся! 
КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (більшовиків) УКРАЇНИ 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ 
м. ПРОСКУРІВ
№ 123                 «17» апреля 1945 р.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ УССР товарищу ХРУЩЕВУ
гор. Киев

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
«О БАНДПРОЯВЛЕНИЯХ В КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 1944/45 г.»

За зимний период времени, при проведении ряда операций по ликвидации 
банд, из захваченных документов у бандитов, из опроса пленных бандитов точно 
установлено, что имевшие место бандпроявления на территории Каменец-Подоль-
ской области, в основном, относятся за счет выхода банд с территории Ровенской 
и, в особенности, Тернопольской областей. За отчетный период отмечело лишь 
одно бандформирование за счет людских ресурсов Остропольского и Полонского 
районов области, но и это формирование было на территории Ровенской области, а 
именно: из бывших полицейских, старост и других ставленников врага была сфор-
мирована бандгруппа в количестве 9 человек и направлена для терактов и диверсий 
в Полонский и Остропольский районы.
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Банда, в основном, ликвидирована, лишь некоторым бандитам и то раненым, 
удалось снова скрыться в Ровенской области.

Из опроса пленного главаря банды «БЫСТРОГО» установлено (пленный на-
ходится в Тернопольском УНКВД), что на территории Тернопольской области на-
ходится областной провод «ОУН» по Каменец-Подольской области.

Южная часть Каменец-Подольской области разделена на 4 округа, 
возглавляемые окружными проводниками «ОУН». Восточная же часть Тернополь-
ской области является базой для бандформирований, направляемых в рейды в Ка-
менец-Подольскую область.

«БЫСТРЫЙ» – БЕЛИНСКИЙ Ярослав Михайлович, 1921 года рожде-
ния, уроженец Тернопольской области, является организационно-войсковым 
мобилизационным референтом Каменец-Подольского областного провода «ОУН». 
В его бандгруппу входят, отделы «УПА» – «ГОЛУБЬ», «КРАВЧЕНКО», «МО-
ГИЛА», «ЗАПОРОЖЕЦ», «ХРОМА», «СПАРТАК» и «ХМАРА». Все они имеют 
свои боевки.

Окружными проводниками являются:
1-ый округ Ярмолинецкий – окружной проводник «ТАРАС».
2-ой Чемеровецкий – «ХМАРА».
3-ий Смотричский – «ВОЛОХ».
4-ый Каменец-Подольский – «ГРОЗА».
Все они имеют также свои боевки.
Таким образом, в зимний период времени против Каменец-Подольской облас-

ти действовало до 10-ти банд «УПА».
Все указанные банды выходили в рейды на территорию Каменец-Подольской 

области с задачей совершения террористических и диверсионных актов, а также 
проведения агитационно-пропагандистской работы среди населения. Кроме этого, 
на территорию нашей области выходили с территории Ровенской и Тернопольской 
областей сельские боевки – (5-8 человек). Сельские боевки выходили исключи-
тельно с целью грабежа колхозов, кооперативов и других общественных органи-
заций, причем награбленное мясо, лошади, водка, мануфактура, соль, чай и т. д. 
сельские боевки передавали действующим бандам «УПА».

В течение зимы, при проведении операций у убитых и пленных бандитов изъято 
несколько тысяч ОУНовских контрреволюционных листовок, лозунгов, брошюр, 
газет и журналов. Из показаний пленных установлено, что листовки и лозунги 
банды в большом количестве получали от краевого провода «ОУН», а также пе-
чатались в подпольной типографии «БЫСТРОГО» (типография Тернопольским 
УНКВД ликвидирована).

При проведении чекистско-войсковых операций как силами Тернопольского 
УНКВД, а также УНКВД по Каменец-Подольской области, в течение зимы убит 
ряд главарей банд, в том числе убиты окружные проводники «ОУН» Каменец-По-
дольской области – «ТАРАС» и «ВОЛОХ».

По непроверенным данным, якобы, убиты на территории Тернопольской об-
ласти: областной референт «СБ» по Каменец-Подольской области «ЯСТРЕБ» и 
областной проводник «БОРИС». По данным Тернопольского УНКВД вместо 
«БЫСТРОГО» – краевым проводом «ОУН», областным военно-мобилизационным 
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референтом «ОУН» по Каменец-Подольской области назначен «РУБАЧ» – ШЕ-
КУЛЬСКИЙ Иван, имеет незаконченное высшее образование, при немцах, во 
Львове, был преподавателем в полицейской школе.

Как выше указано, против Каменец-Подольской области действовало до 10-
ти банд «УПА», которые периодически выходили в рейды на территорию нашей 
области. Бандпроявления в области характеризуются следующими цифровыми 
данными:

№№  Месяца   Количество
п/п      бандопроявлений
1.   Ноябрь   22
2.   Декабрь   21
3.   Январь   30
4.   Февраль   6
ВСЕГО ЗА 4 МЕСЯЦА    79
В НОЯБРЕ МЕСЯЦЕ
Действие банды главаря «ЛИС-ЛАСТОЧКА». 4-го ноября 1944 года с тер-

ритории Тернопольской области, в селе Негин, Смотричского района, появилась 
банда в количестве 80 человек на 19 подводах, вооруженная двумя станковыми 
пулемётами, 4 ручными пулемётами, винтовками и автоматами. Одеты в форме 
бойцов и офицеров Красной Армии. Главарь банды носит погоны со знаками раз-
личия капитана Красной Армии, кличка «ЛИС-ЛАСТОЧКА».

В пути следования в село Негин бандиты разоружили 3-х бойцов истребитель-
ного батальона Смотричского РО НКВД. В селе Негин бандиты сорвали в сель-
совете телефонный аппарат, уничтожили документы, забрали 6000 рублей денег и 
ушли в направлении Негинских разработок.

Выехавшая опергруппа Смотричского РО НКВД на территории Негинских 
разработок с бандой вступила в бой, который длился до полного израсходования 
боеприпасов в опергруппе. Бандиты, пользуясь превосходством сил и мощностью 
огня, своих раненых подобрали и, пользуясь наступившей темнотой, – скрылись в 
Балинский лесной массив. Со стороны опергруппы был тяжело ранен участковый 
уполномоченный Смотричского РО НКВД.

На поиски банды были высланы опергруппы Дунаевецкого, Смотричского и 
Должокского РО НКВД, но банда до 6-го ноября 1944 года обнаружена нигде не 
была.

6.ХI.1944 года, к исходу дня, разведка установила, что банда движется в направ-
лении пос. Фрамполь, Ярмолинецкого района, куда была выставлена засада, но бан-
да, не доходя до посёлка Фрамполь, свернула в посёлок Куява, того же района, где 
в сельсовете бандиты сняли телефонный аппарат, уничтожили документы, взяли 
5000 рублей денег, в колхозе взяли 2,5 центнера сахара, 4,5 центнера муки, аресто-
вали председателя колхоза тов. КАХАНОВСКОГО И. Ф. и трёх красноармейцев, 
бандиты ушли в направлении Мудриголовы того же района. Было организовано 
преследование банды и на вероятных путях движения, в Сатановском районе, по 
реке Збруч, были выставлены засады. В районе поселка Мудриголовы бандиты 
председателя колхоза КАХАНОВСКОГО и трех красноармейцев раздели, связали 
руки и расстреляли. Банда взяла направление на запад, в пути следования зашла в 
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пос. Жиженцы, где в сельсовете сняла телефонный аппарат, а в посёлке Кузьмин 
разоружили одного бойца истребительного батальона, после чего скрылась в лесах 
Сатановского района.

7.ХI.1944 года опергруппами Сатановского и Городокского РО НКВД банда 
была обнаружена в двух лесных массивах. Принятыми мерами, при содействии 4-х 
самолётов авиаполка ДД, банде был навязан бой. В результате перестрелки и об-
стрела банды с воздуха, бандиты рассеялись, оставив на поле боя 9 трупов, тяжело 
раненого бандита вывезли с собой, также убиты 2 лошади, трех лошадей и одну 
повозку бандиты бросили. С наступлением темноты банда была потеряна.

Бандиты оторвались от опергруппы и в 02.00 8.ХI/1944 года зашли в пос. Ли-
повку, Сатановского района, где в колхозе сняли телефонный аппарат, уничтожили 
колхозные документы, после чего ушли за реку Збруч и скрылись в Гримайловском 
лесу. Последующие меры розыска банды результатов не дали.

При прочёске леса, где находились бандиты, и опросом местных жителей уста-
новлено, что 7.ХI.1944 г. бандиты находились в лесу. С целью сохранить конспира-
цию, всех проходящих и проезжающих граждан задерживали и никого из леса не 
выпускали. Задержанным гражданам давали ОУНовские листовки, задержанного 
ветфельдшера СЛОБОДЯНЮК расстреляли.

Банда в рейд на территорию Каменец-Подольской области выходила два раза, 
при чем второй раз банда была вся на подводах, подводы были взяты на терри-
тории Тернопольской области, лошади были подобраны хорошей упитанности и 
выносливости. Банда отличалась своей жестокостью по отношению советско-пар-
тийного актива. Кроме того, во всех сёлах, где проходила, как при первом, так и 
втором выходе, уничтожала все документы в колхозах и сельсоветах.

ДЕЙСТВИЕ БАНДЫ ГЛАВАРЯ «ГРОЗА»
22.11.1944 года на село Татариски, Солобковецкого района, напала банда, кото-

рая в сельсовете сожгла документы, в колхозе забрала одну свинью, перешла в село 
Барбаровка того же района, где разбила 18 пчёлосемей.

В этот же день опергруппа Солобковецкого РО НКВД в селе Барбаровка с бан-
дой вступила в бой. В результате боя со стороны банды был убит один бандит, 5 
ранено и один взят в плен.

Из показаний пленного установлено, что бандой командует «ГРОЗА», его 
заместитель «РАЗБОЙНИК», численность банды 70 человек, имеет на вооруже-
нии – 8 ручных пулемётов, до 40 автоматов, остальные винтовки.

4.11.1944 года опергруппа эту же банду обнаружила в лесу Солобковецкого ра-
йона, где произошла между опергруппой и бандой перестрелка.

Со стороны опергруппы был убит боец истребительного батальона ОРЛЁНОК, 
кроме того, бандиты после боя встретили колхозника КУШНИРА из села Спри-
совка, которого расстреляли.

После второй перестрелки бандиты рассеялись и группами ушли на террито-
рию Тернопольской области.

ДЕЙСТВИЕ БАНДЫ ГЛАВАРЯ «КАЗАХ»
19.11.1944 года в Старо-Константиновском районе появилась бандгруппа в 

количестве 57 человек, главарь банды по национальности казах. Указанная банда 
совершила следующие проявления:
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В селе Лашки бандиты на колхозном дворе взяли трёх телок. Эта же банда в 
посёлке Немиренцы у колхозницы взяла 3 пуда сала. 22.11.1944 года, в поселке 
Кисели в помещении сельсовета и правления колхоза банда сожгла документы, в 
сельпо забрали 60 литров водки и два пуда соли, ограбила председателей сельсове-
та и колхоза, после чего из посёлка скрылась.

Для преследования и ликвидации банды были высланы опергруппы Грицевско-
го, Старо-Константиновского, Полонского РО НКВД и Шепетовского ГО НКВД, а 
также один кавэскадрон 42-й запасной кавбригады.

22.11.1944 года опергруппа Грицевского РО НКВД на территории своего райо-
на, в лесу, с этой же бандой вступила в бой. Опергруппа в бою потеряла три чело-
века убитыми и три человека ранеными. Потери банды – два бандита убиты. После 
боя банда скрылась.

24.11.1944 года банда ворвалась в посёлок Микулин, Грицевского района, в 
колхозе взяли три тёлки, в кооперации забрали спиртные напитки и соль, кроме 
того, бандитами был убит сержант ФРЕШУК, прибывший в отпуск.

25.11.1944 года между посёлками Малеванка и Нучпалы, Шепетовского райо-
на, исчез неизвестно куда инспектор РНК МЕЛЬНИК. Надо полагать, что МЕЛЬ-
НИК попал в руки указанной банды.

В ночь на 26.11.1944 года банда произвела налёт на посёлок Малеванка, где в 
сельсовете и в колхозе уничтожила документы, разграбила магазин сельпо, после 
чего скрылась и больше нигде отмечена не была. Надо полагать, что банда Ше-
петовскими лесами ушла в Корецкий район, Ровенской области. Бандиты были 
вооружены: ручными пулемётами, автоматами и гранатами, обмундированы все в 
военную форму бойцов и офицеров Красной Армии.

ПРОЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ БАНД
30.11.1944 года банда численностью до 50 чел. ворвалась и село Клепачи, Сла-

вутского района, где в это время в сельсовете находилась опергруппа бойцов истре-
бительного батальона во главе с участковым уполномоченным ПРИВАЛОВЫМ.

Бандиты, окружив сельсовет, – открыли огонь, а затем вошли в помещение сель-
совета, обезоружили и раздели 4-х бойцов истребительного батальона и ПРИВА-
ЛОВА. После этого бандиты в помещении сельсовета уничтожили все документы, 
сняли телефонный аппарат, направились к магазину сельпо, взяв с собой ПРИ-
ВАЛОВА. Пользуясь темнотой, бойцы истребительного батальона от бандитов 
сбежали. Разграбив магазин и взяв с собой ПРИВАЛОВА, бандиты скрылись на 
территории Ровенской области.

15.11.1944 года в селе Новый-Кривин, Славутского района, вооруженная банда 
в количестве 30 человек подожгла колхозное зернохранилище, конюшню и коро-
варню. В результате пожара, кроме помещения, сгорело: сортировка, сепаратор и 
несколько центнеров зерна. Перед уходом из села – бандиты взяли двух лошадей и 
скрылись из территории Ровенской области.

25.11.1944 года в село Вязовцы, Ляховецкого района, ворвалась банда, которая 
сожгла помещение сельсовета со всеми имеющимися там документами, после чего 
скрылась на территории Тернопольской области.

22.11.1944 года в посёлок Шибино, Теофипольского района, ворвалась банда 
численностью до 100 человек. Бандиты сожгли здание сельсовета и документы 
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колхоза, взяв с собой председателя сельсовета – скрылись на территории Лановец-
кого района, Тернопольской области.

14.11.1944 года в лесу, севернее поселка Александровка, Сатановского района, 
была обнаружена банда в количестве 15-20 человек. С бандгруппой бойцы БАО 
завязали перестрелку, в результате которой один бандит был убит.

Эта же банда 15.11.1944 года в селе Бубовка, в сельсовете сожгла документы, 
сняла телефонный аппарат и скрылась на территории Тернопольской области.

16.11.1944 года банда численностью до 70-ти человек зашла в село Соломи Са-
тановского района, обезоружила двух бойцов истребительного батальона, забрала 
у них двух лошадей, после чего бандиты зашли на колхозное хозяйство и взяли 9 
лошадей, 10 штук овец, 50 курей, оставив здесь своих 7 лошадей, перешли в село 
Гречаны, где сожгли конюшню, в сельсовете сняли телефон, сожгли в сельсовете и 
колхозе документы, перешли в село Заенчики. В этом селе бандиты взяли 4 лоша-
ди, 2 овцы, одну свинью и скрылись на территории Тернопольской области.

Организованным преследованием банды опергруппа Сатановского РО НКВД у 
бандитов отбила 1 повозку, в которой находились 4 винтовки и один ручной пулемёт.

24.11.1944 года в Чемеровецком районе на шоссейной дороге, идущей на Ка-
менец-Подольск, бандиты остановили автомашину, на которой ехали представите-
ли Проскуровского сахарного треста инженер-экономист ГОТЕЛЬБОЙМ М. Д., 
химик-инженер ФРИДМАН, начальник финансово-планового отдела – инженер 
АБРАМОВИЧ. Указанных лиц бандиты с машины сняли и всех расстреляли, после 
чего скрылись на территории Тернопольской области.

Всего в ноябре месяце убито бандитов 20, взято в плен 10, ранено 10, арестова-
но – 1.

Потери органов НКВД и истребительных батальонов – убито 17, ранено 2, уве-
дено бандитами – 2 человека.

В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ
С 20-го по 26-е декабря 1944 года по области оперировала банда главаря «ТА-

РАС», количество банды – 30 человек, вооруженная 3 ручными пулеметами, авто-
матами и винтовками.

В посёлке Зеленчи, Дунаевецкого района, банда убила председателя колхоза.
В поселке Фрамполь, Сказинцы, Ярмолинецкого района, бандиты разбили 

телефонные аппараты, сожгли документы сельсоветов. Этой же бандой совершено 
нападение на села Мудрыголовы и Новое Поречья, Городокского района.

Для преследования и ликвидации банды были высланы опергруппы Ярмо-
линецкого, Городокского и Сатановского РО НКВД и один взвод милицейского 
кавэскдрона.

В селе Бубновка, Сатановского района, с бандой произошел бой. Во время боя 
убито 2 бандита, ранено 4, в том числе главарь банды, взято в плен 1. У бандитов за-
хвачено ручных пулемётов 3, винтовок 6, документы Кузьминской почты и Шиш-
ковского сельпо.

Потери опергруппы НКВД: убито – 1, ранено – 3, всё бойцы кавэскадрона. По-
сле боя банда рассыпалась и скрылась на территории Тернопольской области.

13.12.1944 года с территории Тернопольской области на посёлок Свириковцы 
Чемеровецкого района произвела налёт банда в количестве 15–20 человек. Бандиты 
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в сельсовете сожгли документы, после чего перешли в поселок Денковцы, где на 
ферме колхоза зарезали двух поросят. Преследование банды результатов не дало.

28.12.1944 года, в поселке Почапинцы, опергруппа Чемеровецкого районного 
отделения НКВД обнаружила бандгруппу в количестве 7 человек, вышедшую с 
территории Тернопольской области. Опергруппа бандитам навязала бой, в резуль-
тате перестрелки было убито бандитов 4 чел. и один ранен, двум удалось скрыться. 
На поле боя подобрано: автоматов 3, винтовок 1, наган – 1, патронов – 500 штук, 
полевая сумка – 1, в которой оказалось более 1000 ОУНовских листовок.

21.12.1944 года, в посёлке Сокиринцы, Чемеровецкого района, банда числен-
ностью 35 человек забрала 10 колхозных лошадей, после чего перешла через реку 
Збруч.

Организованным преследованием банда была настигнута, в результате пере-
стрелки убито бандитов 5, ранено 1, взято в плен 1. У бандитов захвачено винтовок 
4, патронов винтовочных 320, гранат 1.

Из допроса пленных установлено, что главарь банды – ЗАПОРОЖЕЦ, числен-
ность его банды до 130 чел. Во время боя бандиты разбежались.

Вечером 14.12.1944 года, в селе Черна, Остропольского района, проходило за-
седание правления колхоза. В это время банда в количестве 10 человек зашла в кон-
тору колхоза и предложила присутствующим поднять руки вверх. Увидев бандитов, 
председатель колхоза выпрыгнул в окно и скрылся. Находившуюся в помещении 
председателя сельсовета ТАПОЛЫНИЦКУЮ бандиты избили, присутствующим 
раздали ОУНовские листовки, после чего скрылись.

28.12.1944 года банда в количестве 15 чел. напала на село Карачковцы, Смо-
тричского района. Бандиты в колхозе забрали двух свиней, после чего перешли в 
село Цикова, того же района, где разграбили магазин сельпо, в почтовом отделении 
взяли 100 рублей денег, по селу разбросили ОУНовские листовки, затем скрылись.

22.12.1944 года банда неустановленной численности напала на пост ВНОС 207, 
размещенный в селе Негин, Смотричского района. Бандиты, обрезав линии связи с 
райцентром, открыли огонь по посту, со стороны поста был открыт ответный огонь. 
В результате перестрелки убито 3 бандита, со стороны поста ВНОС убит один боец. 
Принятые меры по поиске банд, результатов не дали.

19.12.1944 года, в селе Кипченцы, Полонского района, банда в количестве 10 
человек ворвалась в канцелярию колхоза, где проходило заседание правления 
колхоза. Бандиты схватили председателя колхоза тов. НЕХРЕЩЕНЮКА Г. Н. и 
уполномоченного райкома КП(б)У тов. ВАЩУКА, вывели на улицу и расстреля-
ли, сожгли канцелярию колхоза и три дома колхозников, после чего скрылись на 
территории Любарского района Житомирской области.

1.12.1944 года банда в количестве 16 чел. произвела налёт на село Исаковцы, 
Должокского района. Бандиты в сельсовете уничтожили документы, забрали 4800 
рублей денег и облигации на сумму 2400 рублей, увели с собой председателя сель-
совета, бывшего председателя сельсовета и одного жителя села. Организованное 
преследование результатов не дало, так как бандиты скрылись на территории Чер-
новицкой области.

27.12.1944 года банда численностью до 100 человек произвела налёт на село 
Ожиговцы, Волочисского района. Бандиты разграбили магазин сельпо, взяв това-



Розділ IV. Джерела про участь подолян в радянському та національному русі Опору

321

ров на сумму 7000 рублей, перешли в поселок Бочковцы, того же района, где убили 
председателя колхоза, взяли 11 лошадей и скрылись на территории Тернопольской 
области.

Опергруппа Волочисского РО НКВД банду настигла в посёлке Токи, Подволо-
чисского района, Тернопольской области и навязала банде бой, в результате пере-
стрелки убито 5 бандитов, остальным бандитам удалось скрыться.

ДЕЙСТВИЕ БАНДЫ «НАЛИВАЙКО»
17.12.1944 года в Орынинский район ворвалась банда численностью до 200 че-

ловек. Бандиты в поселках Армянские хутора, Фридровцы и Большие Армяне раз-
громили сельсоветы, пожгли документы, побили мебель и забрали до 3000 рублей 
денег, в кооперации забрали 50 литров водки, 2 мешка муки, один мешок шерсти, 
после чего скрылись.

18.12.1944 года эта же банда была отмечена в пос. Пудловцы и Гуменцы, До-
лжокского района. Принятыми мерами наша разведка на подступах к посёлку При-
воротье наткнулась на сильную засаду банды.

В результате перестрелки со стороны органов НКВД был убит младший лейте-
нант – пограничник и ранен старшина.

Вторая разведгруппа в лесу на подступах к пос. Криворотье наткнулась на вто-
рую бандитскую засаду. Засада была выставлена в окопе.

Разведка, вскочив в окоп, завязала рукопашную схватку, в результате которой 
было убито 3 бандита и несколько ранено.

У бандитов захвачено ручных пулеметов 1, винтовок 5, лошадей 3, повозок 1.
Потери органов НКВД: убито 2 бойца ИБ и два красноармейца трофейной 

роты ранены.
На ликвидацию банды в район её нахождения была выслана дополнительно 

опергруппа в количестве 150 человек.
23.12.1944 года опергруппа в поселке Рачинцы, Дунаевецкого района, с бандой 

вступила в бой. В результате перестрелки, бандиты, потеряв 4 чел. убитыми и не-
сколько ранеными, оставив на поле боя один ручной пулемёт, отступили по направ-
лению села Барбаровка, Солобковецкого района. Среди убитых бандитов был один 
из командиров подразделения по кличке «БУРЯ», при обыске его трупа обнаруже-
но два письма на его имя, присяга воина «УПА», список на 6 чел. по кличка года 
указанная банда взводом кавэскадрона и оперативными группами Солобковецкого 
и Виньковецкого РО НКВД была настигнута в пос. Барбаровка, Солобковецкого 
района, где с бандой произошел бой, в результате которого убито бандитов 31 чел., 
остальные, в большинстве раненые, разбежались по лесам.

У бандитов захвачено ручных пулемётов 2, винтовок 19, пистолетов 4, патро-
нов винтовочных 900 шт., на поле боя подобрано до 400 ОУНовских листовок.

Из опросов жителей, где действовала указанная банда, было установлено, что 
главарем её является «НАЛИВАЙКО». О банде «НАЛИВАЙКО» известно, что 
его банда состоит более, чем из 200 человек. «НАЛИВАЙКО» со своей бандой 
направлялся в рейд в Винницкую область для диверсионных и террористических 
действий и проведения агитационно-пропагандистской работы среди населения 
Каменец-Подольской и Винницкой областей, но после боя в Барбаровке – бандиты 
группами вернулись на территорию Тернопольской области.
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За декабрь месяц всего убито бандитов 39 чел., взято в плен 4 чел., ранено 21 
чел.

Потери органов НКВД и истребительных батальонов: убито - 8, ранено - 10.
ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 1945 года
Основная часть бандпроявлений в январе месяце относится к первой половине 

месяца, так как в результате принятых мер органами НКВД по Каменец-Подоль-
ской и Тернопольской областям, бандпроявления во второй половине января резко 
снизились.

К числу характерных бандпроявлений из имевшихся 30 случаев, в январе - 
относятся:

1. В ночь на 1-ое января 1945 года банда неустановленной численности в селе 
Балин, Смотричского района, в колхозе забрала 6 лошадей, 3 пары конской упря-
жи, в селе Чечельник бандиты убили лейтананта Красной Армии БОНДАРЕНКО 
Л. И. и одного сержанта.

Эта же банда 3.1.1945 года, следуя за реку Збруч, по дороге в посёлке Фридровцы, 
Орынинского района, в колхозе взяли 11 лошадей, увели с собой председателя 
сельсовета пос. Нараевка и капитана Красной Армии, находившегося в отпуску.

Принятыми мерами в пос. Кадиевцы, банде был навязан бой. Банда, потеряв 
одного убитым и 1 раненым, от боя уклонилась и ушла на территорию Тернополь-
ской области. У бандитов захвачено 5 лошадей.

2. В 12.00 16.1.1945 года, в пос. Андреевка, Чемеровецкого района, опергруппой 
РО НКВД была обнаружена банда численностью 12 человек.

Опергруппа с бандой вступила в бой. В результате боя убито бандитов 7 чел., 
ранено 2 чел. (взяты в плен). Трем бандитам удалось скрыться на территории Тер-
нопольской области.

У бандитов захвачено ручных пулемётов 2, винтовок 5, автоматов 2, пистоле-
тов 1, гранат 8, ОУНовских листовок 200 штук.

3. В ночь на 5.1.1945 года банда в количестве 120-130 человек с территории Тер-
нопольской области ворвалась в пос. Тарноруда, Волочисского района. Бандиты с 
глубинного ссыпного пункта забрали до 5-ти центнеров пшеницы, в колхозе взяли 
6 лошадей и 2 быков, 19 свиней, после чего скрылись на территории Тернопольской 
области.

Оперативной группой Волочисского РО НКВД при прочёске населенного 
пункта, где находилась банда, убито 6 бандитов, остальным удалось скрыться.

4. В ночь на 2.1.1945 года на село Лисогорка, Теофипольского района террито-
рии Тернопольской области, произвела налёт банда численностью до 25 человек. 
Бандиты убили бойца истребительного батальона, в сельсовете сорвали плакаты и 
уничтожили документы, разграбили сельпо, после чего скрылись.

5. 29.1.1945 года Берездовским РО НКВД были получены данные, что в одном 
из домов села Киликиев, Берездовского района, укрылись два бандита. Приняты 
меры по задержанию бандитов, последние оказали вооруженное сопротивление. 
При перестрелке оба бандита были убиты.

Кроме того, оперативными группами НКВД нашей области, по согласованию 
вопроса с соответствующими РО НКВД Тернопольской области, был проведён ряд 
операций по ликвидации банд «УПА» и боёвок в населенных пунктах Тернополь-
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ской области, в результате которых было убито бандитов – 31 чел., захвачено в плен 
9 чел., ранено – 21 чел.

Всего за месяц убито бандитов 84, захвачено в плен 46, ранено 31, арестовано 15.
Потери органов НКВД и истребительных батальонов: убито 11, ранено 7.
ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 1945 года.
В феврале месяце бандпроявления на территории области, по сравнению с 

предыдущими месяцами, резко сократились.
К числу характерных бандпроявлений относится:
1. ДЕЙСТВИЯ БАНДЫ «ЛЮТЫЙ».
21.2.1945 года, в пос. Еремичи, Остропольского района, по служебным делам 

находился председатель райисполкома тов. ЛЫСЕНКО, которым было установ-
лено, что в селе находятся вооруженные неизвестные лица, о чем тов. ЛЫСЕНКО 
поставил в известность начальника РО НКГБ и начальника РО НКВД

Разведгруппа РО НКВД в количестве 7 чел. под руководством оперуполномо-
ченного РО НКГБ тов. ПЕРЕПЕЛКИНА, прибыла в село Райки, где связалась с 
тов. ЛЫСЕНКО и направилась в пос. Еремичи.

Бандиты, заметив приближение опергруппы, открыли пулемётно-ружейный 
огонь.

В результате перестрелки с нашей стороны убиты: председатель райисполкома 
тов. ЛЫСЕНКО, оперуполномоченный РО НКГБ тов. ПЕРЕПЕЛКИН, зав. ради-
оузлом тов. БАЛИСКЕРА, председатель колхоза пос. Еремичи тов. КРАВЧУК и 
милиционер Остропольского РО НКВД т. БАТЬКОВ.

Было установлено, что банда состоит из 9 чел., в которую входят жители Ост-
ропольского и Полонского районов нашей области.

Принятыми мерами опергруппой Полонского РО НКВ банда в сёлах Березна и 
Варваровка Полонского района была разбита, только двум бандитам, и то раненым, 
удалось скрыться в Славутских лесах.

Кроме того, по показаниям пленных арестовано пособников данной банды – 12 
человек.

2. В начале февраля месяца сего года Виньковецким РО НКВД арестована во-
оруженная бандгруппа в количестве 6 чел. – все жители села Петраши, Виньковец-
кого района. За период действия – январь, февраль месяцы – бандитами совершено 
8 вооруженных грабежей кооперации и частных лиц.

3. 9.2.1945 года Полонским РО НКВД была задержана и разоружена бандгруп-
па в количестве 7 человек, действие которой ещё отмечено не было, так как участ-
ники ее были арестованы в начале формирования. Все служили в Красной Армии, 
откуда дезертировали и пробирались на территорию Тернопольской области.

Кроме того, в феврале месяце оперативными группами Волочисского, 
Орынинского и других РО НКВД проводились прочёски лесов и населённых 
пунктов Тернопольской области, прилегающих с границами нашей области, в ре-
зультате чего было убито бандитов 15, захвачено в плен – 5.

Всего за февраль месяц убито бандитов – 18, захвачено в плен – 21, ранено – 4.
Потери органов НКВД и истребительных батальонов: убито – 6, ранено – 11.
Таким образом, за 4 зимних месяца ликвидировано: бандитов 165, взято в 

плен – 63, ранено – 61, арестовано – 6 чел.
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Потери органов НКВД и истребительных батальонов: убито 42, ранено 30, уве-
дено бандитами 2.

За указанный период проведены следующие мероприятия:
1. Для предупреждения проникновения банд с территории Западной Украины 

на территорию Каменец-Подольской области – в районах, граничащих с Терно-
польской и Ровенской областями, УНКВД проводило массовое насаждение аген-
турно-осведомительной сети. Эта работа продолжается.

2. В места предполагаемого скопления банд и их формирования, для перехода 
на территорию Каменец-Подольской области, направляется периодически марш-
рутная агентура и высылаются боевые группы.

3. Наиболее вероятные пути движения банд закрыты кавгруппами (30–40 чел.) 
милицейского кавэскадрона У НКВД.

Помимо каваэскдрона, сформирована еще кавгруппа в 35 чел., которая будет 
вести боевые операции с бандами, переходящими из Ровенской области на терри-
торию Берездовского и Славутского районов, Каменец-Подольской области.

5. Крупные населённые пункты, граничащие с Тернопольской и Ровенской об-
ластями, закрыты вооружёнными группами и истребительными батальонами.

6. Согласно решения обкома КП(б)У – обращено внимание советско-партийных 
организаций, НКВД и военкоматов, на очистку области в зимний период от дезер-
тиров Красной Армии и лиц, уклоняющихся от службы в Красной Армии.

7. Поставлен вопрос перед НКВД УССР об увеличении аппарата сотрудников 
отдела по борьбе с бандитизмом в районах, граничащих с Тернопольской и Ровен-
ской областями.

8. Истребительные батальоны в районах пополнены боеприпасами и вооружением.
9. По линии обкома КП(б)У проведены совместные кустовые совещания се-

кретарей райкомов КП(б)У и председателей райисполкомов, начальников гор и 
райотделов НКВД и НКГБ.

Цель совещаний – поставлены задачи перед районными партийными органи-
зациями, перед райисполкомами, органами НКВД и НКГБ об улучшении работы 
по борьбе с бандитизмом в весенне-летний период времени. 

СЕКРЕТАРЬ КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОГО 
ОБКОМА КП(б)У         (А. УСТЕНКО)

ЦДАГО України, ф. 1. оп. 23. спр. 1707, арк. 7-21. Оригінал. Машинопис.

№ 227
Звіт про рейд загону УПА північними районами 

Кам’янець-Подільської області

14 серпня 1945року

Звіт з рейду по північних районах Кам’янець-Подільської області
1. Маршрут

Дня 16.VII.1945 р. відмашеровуємо згідно з завданням з Ілавецького лісу 
(Кам’янеччина) на східні райони України. Стан відділу 1 – 26. Дня 19.VII в с. Ві-
лія переходимо б[увший] кордон. На східних теренах переходили райони, почавши 
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від Острога: Плужне, Заслав, Славута, Судил[к]ів, Полонне. По дорозі заходили 
до слідуючих сіл: Радигош, Закерниче, Хотинь, Сторониче, Співак, Барборів, Кле-
ментиновичі, Милованка. Крім того, стрічали людей і говорили з сіл: Мазюрка, 
Гурщина, Станіспавка, Коміни, Борисів, Мокрець, Сівки, Радошівка, Хуторі, Купі-
во, Нічплани. Проходити славутським лісом погано, через те, що цей ліс зрубують. 
В лісі є вузькоторові колєйкі, багато лісопильних заводів, торфовищ, та яки[хось] 
складів з амуніцією, біля яких є охорона. Днем по лісі їздять машини та вивозять 
дерево. Боїв я старався оминати, уважаючи це недоцільним, як рівно ж не будучи 
певний бойової вартости відділу. Я набрав враження, що коли б ми були зудари-
лися з вояками-дроворубами і вони мали б жертви – то те погано вплинуло б на 
населення, котре як відчувається, дорожить життям тих військових, що перебувши 
хуртовину війни осталися живими. По селах є стрибкі, але коли почують що по-
явилися «бандьори», усі ховаються без жодного стрілу.

Три рази оминули ми боїв. Перший раз наскочив на вартового один 
большев[ицький] розвідчик. Коли вартовий задержав його, то цей перестрашений 
скочив в кущі й зачав кричати: «Звод направо, а звод налево». Тоді ми перейшли 
в друге місце. На попереднім нашім постою було чути стріли. Другий наскок в 
рай[оні] Полонне, був поважний. За нами почали робити облаву більшою кількістю 
військ. По лісі гули машини з військом. Це тому, що ми «обробили» кілька колгос-
пів і кооператив, а зокрема останньої ночі кооперативу, колгосп (частину речей роз-
дали між населення), зробили пропаганду серед населення. НКВД стягнуло сили з 
Полонного, Шепетівки, Ізяслава та тих, що були на косовиці чи на дроворубі. Наш 
вартовий побачив на 100 м від себе, що йде больш[евицька] розвідка чоловік з 20 
нашим слідом – пильно розшукують. Ми перейшли з цього місця дальше й згубили 
за собою слід, бо вже роси не було. Тільки оставили на постою оправленого кабана, 
бо не було вже можливости забрати. Вони, передбачаючи наш маршрут дальше на 
схід, обсадили сильно східну частину ліса закватирувавши по лісничівках, хуторах 
та селах. Тому ми завернули на захід від цього місця, де були ворожі застави, але ми 
щасливо проминули.

Тоді я набрав переконання, що коли б ми ходили по селах й харчувалися в дядь-
ків, силою в них забираючи та грабуючи їх – то можливо НКВД не дуже спішилося 
б на облаву. Але коли добре повестися з населенням й зо старостами, харчуватися 
з колгоспу, словами і вчинками робити протибольшевицьку (роботу) пропаганду – 
тоді НКВД негайно робить облаву. Маючи трохи харчів, ми 2 дні просиділи, нігде 
не показуючись, а опісля завернули на південну частину ліса, звідки планували 
зробити випад вже на степову полосу. Та тут напоролися на фронтовиків, котрі 
безпереривними колонами днем і ніччю йшли та їхали в напрямку Острога через 
Шепетівку, Полонне – на схід і всюди по селах були закватировані. Люде говорили, 
що це ІІ-га Білоруська армія. Нам перерізали нашого маршу. Не знаючи точно, що 
це таке (брали можливість, що це така велика маса військ робитиме облаву) ми 
звернули назад. Перебув я з відділом на сході 19 днів. За тих 19 днів зроблено 200 
км маршу, включаючи в цей рейд марші від дня, коли перебрав відділ, цебто від 
12.VII.45p.до 13.VІІІ зроблено около 500 км маршу.

В часі рейду по східних районах забрали від стрибків, старостів і одного лісни-
чого – 5 крісів та один автомат. Власних втрат не мали, крім одного стрільця, що 
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згубився під час рейду. В зустрічі з населенням проводжено пропаганду, роздано 
частину літератури. Виконано кілька акцій на колгоспи і кооперативи.

2. Зустріч з населенням
В Плужанському районі стрічалися ми з населенням, яке ніби симпатизує з 

нами, багато чуло про нас. Це, мабуть, тому, що близько біля б[увшого] кордону. 
Коли ми на Плужанщині затримали під лісом дві жінки, що верталися з Шумська – 
хоч ми звернулися до них як червоноармійці, то одна з них починає говорити: «Аді 
– скидаючи сакви з плечей з харчами, – якщо б не та Западна, то ми були б вже дав-
но погинули б: так нас Сталін вигодував, а щоб його... а щоб йому...». На полі стоїть 
трактор. Вона питає по якімсь часі розмови: «А ви чому не розіб’єте його?» – пока-
зуючи на трактор. «Я знаєте трактористка, але не роблю на ньому, бо й мене заб’ють. 
А ви скажіть, чи будете стирти зо збіжжям палити? Бо люди говорять, що ви коли б 
хотіли, то могли б усе понищити». Ми відказали, що як ми можемо збіжжя палити, 
коли люде й так голодують. Друга жінка мовчала, лише траслася як в пропасниці.

Один дядько з цього р-ну говорив: «Пару днів тому були в нас слухи, що банде-
рівська розвідка появилась під Куневом й через те стрибкі й НКВД втікло з Плуж-
ного в Шепетівку». Загальньо населення нарікає на Сталіна, чи радше на поганий 
лад, нема що їсти, прийшлося б з голоду подохнути, але ще Богу дякувати що є За-
падна, таки все туди і дещо купиш з’їсти. Дядько говорить: «Таки в Западній люди 
мудріші, як у нас, не хотять колгоспів. Там хоч дещо може сховати собі хазяїн, а 
тут, що з поля зберуть, то сей час до Москви везуть». Говорять «харашо жить – вже 
лучче нема куди»... Баби говорять, що хоч Сталін забрав Німеччину, то однак каза-
ла якась ворожка, що Україну має завоювати якась влада, про котру сьогодні мало 
чути і сама ще маленька.

З села Сторонище засудили дівчину на 6 років тюрми за те, що втекла з праці 
з шахт Донбасу й говорила, що там голод. Прохарчуватися в селян важко, бо не 
мають. Я мав такий випадок: зайшов до тітки під вікно і застукав, і вдаючи червоно-
армійця гукаю, щоб відчинила двері, а тітка з хати говорить відразу (не питаючи 
хто й чого): «Діточки мої любі, їй бо що нема в мене чого їсти, ані хліба, ані молока». 
З колгоспу можна забрати ялівку, вівцю чи кабана. Але це сильно розконспіровує і 
робить багато шуму довкруги. Хоч ми усі умундоровані в червоноармійську форму, 
говоримо по-совітськи, то в більшости випадків дуже скоро громадянин східних 
областей «розшукує», хто ми в дійсности є і відразу давай на нашу нуту грати: по-
гано жить, що б не ті колгоспи, то можна було б жить, нема то як собственность і 
т. д. Дядько з р-ну Плужне сказав таке: «Я чоловік малограмотний і мало на тім 
розуміюся, але чув я від сина, що працює в адміністрації, ті, що дещо понімають, 
нарікають, що Україна в Совітськім Союзі є лише на те, щоб пшеницю в Москву до-
ставляти, а нарід український до її послуг Це говорили по тім, як Сталін висловив-
ся, що руський народ мудріший й дорожчий над цілий СССР. Це для нас обидно».

Говорив я з одним чоловіком (р-н Шепетівка, с. Купіво), котрий не нарікав на 
злиденне життя, на свою старість, і каже, що не тільки він самий, селі весь загал 
народу так думає: «В нашому селі носили сіно воєнні, то тоже нарікали на все, одне 
НКВД задоволене». Тоді я починаю: «Якби колгоспи були дійсно власністю села 
і ділилися зібравшими продуктами, то й колгоспи не були б страшні». А він на те: 
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«Як будуть тільки колгоспи – які б вони не були, то я вже знаю, що добре не буде. 
Нема то як собственность», – давай вихваляти самостійні господарства.

Р-н Полонне. Зайшли до одного колгоспу забрали кабана, а з кооперативи де-
які продукти. В той час саме приїхало до села мандрівне кіно, до цего прилісного 
села. Вже зібралося трохи публики й ще сходилися. Коли хлопці зайшли туди, 
люди почали розходитися, хоч ми нічого не нищили, а ще й заставляли, щоб продо-
вжувати своє діло. Та кіномеханік, коли почув, що «бандьори» в селі – покинув усе 
і втік. Було там з 10 воєнних, котрі косять сіно, і ті теж поховались. Йдемо вулицею 
перед нами пару дівчат йде й співає на ціле горло: «Ой Семене, Семеночку». Коли 
перестали, тоді хлопці гукають: «Співайте далі». Тоді одна відгукує: «Я б співала, 
та мати не нагодувала». На це один повстанець: «Мати нагодувала, б та Сталін не 
дає». Тоді чуємо: «Ай, ми думали, що це наші воєнні». Значить пізнали, хто ми, і 
зараз розійшлися. Село завмерло. Ніхто нечичирк, тільки повстанці господарують.

З одної хати вийшов хлопець літ коло 20. Я затримав його та став дещо питати. 
Виявилося, що він приїхав з Німеччини два дні тому, де був силою за німців вивезе-
ний, вигляд інтелігентний. Питаю, як там було, а як тут. Тоді він стишує голос і го-
ворить: «Може знаєте що в Німеччині не є медом, але тут дальше то само блятство, 
що й колись. Ъй Богу не видержу». В той час вибігає з хати його мати та наробить 
крику і плачу: «Ратуйте, пустіть його, він у мене тільки один дитина». Вона думала, 
що ми його заберемо з собою. Тож я йому сказав хай йде, щоб мати не робила крику. 
А він скочив до матері тай каже: «Тихо мамо, не кричіть, це кращі люди за наших 
усіх».

В цьому селі забрали голову колгоспу і кооперативника, котрі нам допомогли 
«щиро» інформаціями і у видачі речей. Коли ми їх відпускали, а самі відходили з 
села, тоді сказав голова: «Знаєте, ми про вас різно чуємо, говорять що ви вбиваєте 
всіх голів і старостів, як лише зловите». На те я йому відповів: «Це все неправда, 
тепер самі бачите. Цю брехню кидає на нас НКВД, тому, щоб нас боятися й не го-
ворити з нами. Хтось мусить бути головою і старостою в селі. Ми це знаємо. Лише 
щоб цей голова був добрий для селян, щоб не додавав ще від себе того сталінського 
ярма. Щоб був за народ і нам не шкодив. Ми не прийшли сюди над такими голо-
вами робити суд. Злого голову самі люди осудять, коли прийде час, бо вони його 
краще знають. Ми прийшли, щоб бачили люде, що не всі українці годяться на ста-
лінське ярмо, що таки правда побідить. Ми воюємо лише з НКВД, котре держить 
народ в ярмі». На це вони відповіли: «Да, да правильно». Дав їм трохи літератури й 
відпустив домів. Зате на другий день приготовили на нас добру облаву, так що ми 
зреклися й того кабанця, котрого взяли в їх в колгоспі. Один дядько оповідав, що за 
попередніх совітів був висланий, за німців повернувся, а зараз мусить працювати 
на колгосп – а не на себе, каже: «В нас якось пішов чоловік до ліса косити і вже не 
вернувся до сьогодні, кажуть що повні ліси бандерів, але ви пробачте, що я так на-
зиваю». Одним словом – дипломат.

Коли ми кватирували в лісі поблизу хуторів Мальованка; р-н Полонне, чули, 
як попід ліс ходили малі хлопчики з калаталками-деркачами й вигукували: «Бан-
дьора вихади». Перед вечером ми вийшли до них як воєнні й питаємо найменшого, 
років з 6: «Що це таке?» – на каталку. «Це на бандьорів» – відповідає. Тоді старший, 
років з 8, звертається до малого: «Цсс», і цей замовк.
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І цей 8-й пацан нас «розкусив». В с. Нічпланах, р-н Полонне відремонтовано 
вже за цих совітів церкву (без хреста), ходять туди старики. Є і священник. «Та 
який це священник – говорить старий дядько до нас, – коли він давніше працю-
вав в районному] НКВД в Полонному. Якже ж він може бути священником, хоч 
хреститься?». Заходили ми часто до хат прохарчуватися, як воєнні. Господарі 
мовчки, похмурі, дають що мають. Хлопці повечерявши – мимо своєї волі хрес-
тяться, тим себе деконспірують. Господарі роблять великі очі і оживають: «Та не 
йдіть ще, розкажіть що нового...». Усі, хто попав в наші рукі, відразу грають на 
нашу мельодію, однак слідять котрий рух, напрям і по звільненні зголошують 
до району.

Стрічали таке, як дядько чи тітка, зауваживши нас і здалеку, кидає усе і втікає, 
залишаючи граблі, кошик з чимсь і т. д. Населення лякається нас. Одні чесні боять-
ся, щоб НКВД не пришило їм зв’язку з нами, другі вислужники НКВД – перед ка-
рою. До того брехлива пропаганда НКВД про нас теж лишає наслідки. Підходимо 
під село: співи, крики. Та коли довідаються, що бандьори в селі – усе завмирає. Є 
багато вдома вже мужчин. Як зайдеш до хати, де є здоровий мужчина, то цей зараз 
перетворується в хорого (так, як в Західній Україні як приходять большевики на 
облаву, то бабцю зараз голова чи зуби болять), а тут глядиш штани чи рубашка з 
НКВД хороша висить. Але ті справжні колгоспники – обідрані, босі й голодні. Кус-
ка хліба рідко найдеш. Є доволі воєнних інвалідів. Теж живуть нужденно, нарікають 
на владу. Прим, один інвалід без правої руки – дістає місячно 62 крб. (с. Мокрець, 
р-н Заслав) і більше жодної допомоги чи опіки. Якщо хоче жити, то мусить іти до 
праці як сторож і т. д.

Загально передбачається в східних областях України голод, котрий вже є в деяких 
районах. Урожай цього року дуже мізерний. Кажуть дядьки, що через те, що німці по-
гноїли землю штучними навозами й тоді вона краще родила, а як перестали, то врожай 
гірший, як взагалі негноєне. Населення проти сього страшного визиску, мріє про зміни, 
але надії вже цього року слабші, як минулого. Коли ми роздавали літературу, то вперш 
за все дивляться на рік видання й дивуються, що в 1945 році видана.

/-/ Гармаш

ЦДАВО, ф. 3833, оп. 1, спр. 122, арк. 15-17. Копія. Рукопис.

№ 228
Довідка МДБ України про антирадянські прояви і дії учасників ОУН і УПА 

на території Кам’янець-Подільської області за період з 1 вересня по 
1 грудня 1947 р.

12 грудня 1947 року

Совершенно секретно
СПРАВКА

об антисоветских проявлениях в Каменец-Подольской
области за период с 1 сентября по 1 декабря

За последние 3 месяца по области зарегистрированы 2 террористических акта 
в Каменец-Подольском и Орынинском районах, совершенные расхитителями со-



Розділ IV. Джерела про участь подолян в радянському та національному русі Опору

329

циалистической собственности и нарушителями трудовой дисциплини над пред-
седателем колхоза и активистом села.

29 октября с. г. в с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района убит председа-
тель колхоза Супрун.

Арестованные УМГБ преступники сознались в том, что совершили теракт на 
почве мести председателю колхоза за его активную работу по борьбе с нарушителя-
ми трудовой дисциплины и расхитителями социалистической собственности.

22 сентября с. г. в с. Красноставцы Орынинского района убит бригадир колхоза 
им. Карла Маркса Бучек.

Террористический акт был совершен бывшими кулаками как месть за прово-
димую Бучеком активную работу на селе. Преступники арестованы и осуждены.

В Орынинском и Базалийском районах отмечено 4 случая бандпроявлений 
проникшими на территорию этих районов оуновскими бандами из западных об-
ластей Украины.

16 октября с г. в с. Жабинцы Орынинского района бандгруппа численностью 6 
человек совершила нападение на сельсовет, разбила телефонный аппарат, захвати-
ла печать сельсовета и батареи радиоприемников и скрылась.

18 сентября с. г. вооруженная бандгруппа в количестве 4 человек совершила 
нападение на колхоз им. Дзержинского Базалийского района, захватила лошадей и 
повозку и, ограбив кладовую колхоза, скрылась.

За это же время отмечено 8 случаев распространения антисоветских листовок 
и анонимных писем, из которых УМГБ раскрыто 4 случая.

15 сентября с. г. в с. Балин Смотричского района органами МГБ при попытке 
распространить антисоветские листовки задержан местный житель Яремчук, при 
обыске у него изьяты националистические листовки, направленные против хлебо-
поставок.

21 сентября с. г. в с. Прикордонная Улашоновка Славутского района обнаружены 
и изьяты 12 националистических листовок.

Управление МГБ проводит мероприятия по выявлению враждебных элементов 
и пресечению их преступной деятельности.

Зам. министра Государственной Безопасности
Украинской ССР      (Поперека)
12 декабря 1947 г.
гор. Киев

ЦДАГО України, ф. 1,оп 23, спр. 4978, арк. 68-69. Оригінал. Машинопис.

№ 229
Характеристика організатора і керівника Славутської міжрайонної підпільної 
комуністичної організації Ф. М. Михайлова, представленого до присвоєння 

звання Героя Радянського Союзу

1961 року

Михайлов Федір Михайлович народився 30 червня 1898 р. у селянській сім’ї 
с. Перелуч Опоченського району, нині Новгородської області.
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З 10 до 12 років він працював по найму пастухом, з 12 до 14 років – плотарем, 
а в 1915 р. був прийнятий до Кронштадтської школи юнгів, після чого залишився 
служити на Балтійському флоті.

В дні Лютневої і Жовтневої революцій 1917 р. Михайлов продовжував військо-
во-морську службу у Кронштадті.

У своїй автобіографії Ф. М. Михайлов зазначає, що в 1917 р. під час служби на 
військовому кораблі «Николаев» за участь у революційному виступі проти цариз-
му його було віддано до військово-польового суду.

На Балтійському флоті Михайлов служив у 1917-1920 рр., причому двічі 
обирався членом Кронштадтської Ради. У складі добровольчого загону в 1919 р. 
брав участь у боях з військами Юденіча, був поранений, після одужання два місяці 
служив при штабі оборони Петроградського району на посаді начальника команди 
зв’язку. Після розгрому військ Юденіча Ф. М. Михайлов у 1920 році демобілізо-
вується і переходить на цивільну роботу, а в 1921 р. зараховується студентом 1-го 
Петроградського медичного інституту.

В РКП (б) Михайлов вступив у жовтні 1917 р., працював на партійній роботі – 
членом Новгородського губкому партії.

По закінченні медичного інституту Ф. М. Михайлов працював за спеціальністю:
1926-1928 рр. – зав. медпунктом Красногорської лікарні Західної області.
1928-1930 рр. – зав. медпунктом в інших лікарнях Західної області.
1930-1932 рр. – зав. медпунктом лікарні ім. ВЦВК Івановської області.
1932-1935 рр. – зав. медпунктом Приволзької лікарні Куйбишевської області.
1935-1940 рр. – зав. медпунктом Язиковської лікарні Куйбишевської області.
У березні 1940 р. Ф. М. Михайлов призначається рентгенологом Славутської 

районної лікарні, а з 20 вересня 1940 р, – головним лікарем Славутського родиль-
ного будинку (Кам’янець-Подільська область, УРСР). На цій посаді працював 
майже до початку Вітчизняної війни, користувався великим авторитетом серед на-
селення, брав активну участь у громадській роботі.

Усі вищенаведені дані про Ф. М. Михайлова взяті з довідки відділу адміністра-
тивних і торгово-фінансових органів Хмельницького обкому КП України, складе-
ної на підставі документів, що зберігаються у партархіві Хмельницького обкому 
партії.

Незадовго до війни Ф. М. Михайлов був призваний до Червоної Армії на пере-
підготовку і продовжував служити в армії до початку Великої Вітчизняної війни. 
У районі Полтави разом з частинами Червоної Армії потрапив у вороже оточення. 
У полон не здався. Але й пробитися на радянський бік йому не вдалося. Пере-
одягнувшись у цивільний одяг, він став пробиратися на захід, до знайомих місць у 
Кам’янець-Подільську область.

У грудні 1941 р. повернувся в Славуту, де влаштувався головним лікарем Сла-
вутської лікарні. Тут він розгорнув енергійну діяльність по створенню крупної 
міжрайонної радянської патріотичної організації для активної боротьби проти нім-
ців. Створений ним окружний підпільний комітет керував діяльністю численних 
підпільних патріотичних груп у Славутському, Шепетівському, Берездівському, 
Ізяславському, Антонінському районах Кам’янець-Подільської області, а також у 
Славутському таборі військовополонених.
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Спочатку керований Ф. М. Михайловим окружний підпільний комітет ставив 
своєю головною метою підготовку широкого збройного повстання проти окупан-
тів. Це зв’язувалося з надією, що після розгрому німців під Москвою Радянська 
Армія успішно просуватиметься на захід.

Повстання приурочувалося саме до моменту підходу частин Радянської Армії. 
Підпільні групи посилено заготовляли зброю, боєприпаси, вербували людей, вели 
активну агітаційну роботу серед населення. Підпільна друкарня випускала у Сла-
вуті патріотичні листівки. У ряді пунктів було організовано слухання радіопередач 
з Москви і їх наступне розповсюдження серед населення усно, а також через руко-
писні і друковані листівки.

Медичні працівники, що займалися підпільною роботою, видачею фальшивих 
довідок про стан здоров’я, допомагали радянським людям уникнути вивезення 
у фашистське рабство. Славутська лікарня переховувала, виліковувала і давала 
необхідні документи хворим і пораненим радянським військовослужбовцям, які 
виходили з оточення або тікали з фашистського полону. Учасники підпільних груп 
організовували диверсії на важливих об’єктах ворога, а також здійснювали теро-
ристичні акти проти окупантів та їхніх прислужників.

Щоб полегшити проведення диверсійних актів на залізниці, Ф. М. Михайлов 
залучив до підпільної роботи значну кількість залізничників. У середині травня 
1942 р. славутські підпільники здійснили велику диверсію на залізниці між стан-
цією Кривин і роз’їздом Бадівка. Було пущено під укіс військовий ешелон ворога з 
живою силою, при цьому вбито близько 700 ворожих солдатів і офіцерів.

Весною 1942 р. керований Ф. М. Михайловим окружний підпільний комітет 
відкинув ідею масового збройного повстання, і всі свої зусилля спрямував на ство-
рення партизанського загону. 14 червня 1942 р. у Славутських лісах був створений 
такий загін, на чолі якого Ф. М. Михайлов поставив одного з членів окружного 
підпільного комітету, нині Героя Радянського Союзу А. 3. Одуху.

У майбутньому цей загін, поповнюючись за рахунок людських резервів, під-
готовлених підпільною організацією Ф. М. Михайлова, виріс у велике парти-
занське з’єднання, яке налічувало понад 4000 бійців і завдало своїми бойовими 
діями величезної шкоди ворогові. На честь свого організатора з’єднання назива-
лося «З’єднання партизанських загонів Кам’янець-Подільської області ім. Ф. М. 
Михайлова». Сам Ф. М. Михайлов продовжував підпільну роботу до кінця липня 
1942 р., тобто до моменту арешту гітлерівцями.

Підпільники, які особисто знали Ф. М. Михайлова, характеризують його 
як сміливого, рішучого і енергійного керівника підпілля, блискучого органі-
затора і конспіратора, уважного і чуйного товариша, полум’яного радянського 
патріота.

З допомогою підісланих провокаторів окупантам вдалося натрапити на слід 
підпільної організації. 22 липня 1942 р. Михайлов і десять інших підпільників були 
заарештовані і до 28 липня утримувалися у тюрмі в приміщенні Славутської по-
ліції під посиленою охороною, а потім були переправлені до Шепетівської тюрми. 
На допитах у Шепетівці Ф. М. Михайлов тримався стійко, мужньо. Він не тіль-
ки нікого не видав, а й всіляко прагнув піднести настрій в інших заарештованих 
товаришів. Перебуваючи в одиночній камері під посиленим наглядом, він усе ж 
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знаходив можливість передавати записки в інші камери з порадами товаришам, як 
поводитися на допитах.

У Шепетівській тюрмі Ф. М. Михайлов піддавався жорстоким катуванням, але 
вороги нічого від нього не добилися. Розлючені гестапівці вирішили стратити Ми-
хайлова публічно, що й зробили 5 серпня 1942 р. в м. Славуті на території районної 
лікарні. Німці зігнали туди велику кількість народу. Очевидці страти М. Білий, І. 
Банацька та інші розповідають, що Федір Михайлович Михайлов із зв’язаними 
руками повернувся до народу і в момент, коли йому накидали на шию зашморг, 
голосно спокійно сказав: «Хай живе Радянська влада, смерть гітлеризму, прощавай 
Батьківщино!».

Після страти гестапівець прибив на сусідньому дереві дошку, на якій було на-
писано, що тут повішений «бандит» Михайлов за організацію партизанського за-
гону, постачання партизанам медикаментів, продуктів і одягу, що розшукуються ще 
три «бандити», за голови яких обіцяні великі гроші.

Ф. М. Михайлов прийняв смерть достойно, як чесний радянський патріот, що 
віддав усе життя справі служіння Радянській Батьківщині і Комуністичній партії.

Прах покійного Ф. М. Михайлова покоїться у братській могилі загиблих ра-
дянських воїнів у м. Славуті.

Колишній секретар Кам’янець-Подільського
підпільного обкому КП України С. А. Олексенко

Колишній комісар з’єднання партизанських загонів
Кам’янець-Подільської області імені Ф. М. Михайлова

Г. В. Кузовков

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 1, спр. 52, арк. 93-98. Оригінал. Машинопис.

№ 230
Довідка про партизанські села Славутського району

28 червня 1965 року

СПРАВКА
О СЕЛАХ СЛАВУТСКОГО РАЙОНА, НАСЕЛЕНИЯ КОТОРЫХ 

ПРИНИМАЛО АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ В 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-І945 годов.

Село Стриганы.
4 июля 1941 года село было оккупировано фашистскими захватчиками. Сра-

зу же после оккупации были расстреляны сельские коммунисты, не сумевшие 
эвакуироваться или уйти в подполье: НИКИТЧУК Иван, МИХАЛЮК Моисей, 
ПОЛИЩУК Анна, ПОЛИЩУК ЛИЛИЯ.

С первых дней оккупации местные патриоты начали вести борьбу против за-
хватчиков. Заведующий 7-летней школы ОДУХА А. З. (ныне Герой Советского 
Союза) создал подпольную организацию, в состав которой вошли тт. ОХМАН А. 
Р., МЕЛЬНИК А., ТРОЦКИЙ Леонид, ГИПС А. С., КМИТЮК Виталий, ТРОЦ-
КИЙ Борис, НИКОЛАЙЧУК Николай, ВОЙНАЛОВИЧИ Иван и Станислав, 
МИХАЙЛОВСКИЙ В., МАЛЕЕВ, ВЕРХОГЛЯД П., ПЕТРИЙЧУК А. А., НОСА-
ЛЮК М., ШЕВЧУК Е. и многие другие. Всего около 40 человек.
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Подпольщики установили связь с подпольной организацией города Славута и 
лично с руководителем подполья врачем МИХАЙЛОВЫМ М. Ф.

Члены подпольной группы собирали оружие и боеприпасы, распространяли 
листовки, вели агитацию среди населения, направленную на сабатаж приказов 
оккупантов.

С весны 1942 года подпольщики приступили к активным диверсионным дей-
ствиям. В середине мая 1942 года подпольщики взорвали мост на участке железной 
дороги ст. Кривин и разъездом Бадувка. Был спущен под откос эшелон с живой 
силой врага. В результате погибло свыше 700 гитлеровцев.

В июне 1942 года был создан партизанский отряд имени МИХАЙЛОВА, ядро 
которого составили около 70 жителей села Стриганы: ОДУХА А., ГИПС А., СО-
КОЛЕНКО, КОЛЕСНИКОВ, ПЕТРИЙЧУК А., МЕЛЬНИК, ОХМАН Анна, КО-
ВАЛЬ Петр, ВОЙНАРОВИЧ Станислав, МАРЧУК А. Д., ПОЛИЩУК В., ЯКУБА 
М. П., ПОЛИЩУК О. А., БРЕГА Б. В. и многие другие.

Командиром отряда был избран т. ОДУХА А. 3. Впоследствии отряд вырос в 
партизанское соединение т. ОДУХИ А. З.

Жители села Стриганы целыми семьями участвовали в партизанском движе-
нии. Так, ТРОЦКАЯ Ирина являлась связной, а 2 сына находились в диверсион-
ной группе отряда; ГИПС Мария была связной, а сын и дочь – бойцами отряда; в 
партизанах была вся семья АЛЕКСЕЯ ЛЕЩИНСКОГО, Анастасии ОХМАН и др.

Население села оказывало партизанам большую помощь продуктами питания, 
транспортом, собирали разведданные.

Партизаны взрывали железнодорожные и шоссейные мосты, пускали под откос 
эшелоны противника, уничтожали живую силу, жгли склады с горючим и другими 
материалами. Партизаны при активном участии жителей села взорвали мост на 
железнодорожной ветке ст. Баранье – ст. 8 км., перебили охрану в количестве 15 
фашистов и на взорванный мост отправили эшелон с балластом.

Гитлеровцы жестокими репрессиями пытались запугать жителей села, чтобы 
лишить партизан поддержки народа, фашисты повесили КМИТЮКА Виталия, 
ТРОЦКОГО Бориса, НАУМЕНКО Ивана – молодых партизан села Стриганы.

За связь с партизанами гитлеровцы расстреляли более 30 человек местных жи-
телей. Была уничтожена полностью семья Алексея ЛЕЩИНСКОГО,

Однако никакие зверства фашистов не могли сломить волю патриотов.
За проявленный героизм в борьбе против гитлеровских оккупантов десятки 

партизан-жителей села Стриганы были награждены правительственными награ-
дами. ОДУХЕ А.З. было присвоено звание Героя Советского Союза, ГИПС Алек-
сандр награжден орденом Ленина и т.д.

В настоящее время много бывших партизан живут и трудятся в родном селе.

Село Миньковцы.
Партизанская подпольная группа в селе Миньковцы была создана весной 1942 

года. Возглавил ее т. ЧЕРНЯК Василий Михайлович. Подпольщики подготовля-
ли людей и оружие для создания партизанского отряда. Но по доносу предателей 
гестапо арестовало многих участников подполья. В том числе были арестованы и 
расстреляны в гор. Шепетовке подпольщики тт. ЧЕРНЯК В. М., ЧЕРНЯК М. М., 
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КОСИК А. И., ЯФИМОВСКИЙ А., РАХЛИНСКИЙ А., КУШНИРУК Г., ДУДАР 
С., ДЕЙКАЛЮК В.

Оставшиеся в живых подпольщики: ЧЕРНЯК А. В., МИРОНЮК А. Г., ЧЕР-
НЯК Д. В., ДЕЙКАЛЮК И. В. ушли в партизанский отряд имени МИХАЙЛОВА, а 
с весны 1943 года в партизанские отряды влилось еще много миньковчан: СЕМАК М. 
П., ВИТЕР В. О., ТОВСТЮК О. В., ЧЕРНЯК Г. М., ЖУЛЬ А., ЮДИНА В., ПРЕНТ-
КОВСКАЯ Л., ЯРЕМЧУК И., МИРОНЮК П. и многие другие. Всего 81 человек.

Миньковчаны составляли костяк партизанского отряда имени КАРМЕЛЮКА, 
соединения т. ОДУХИ А. З.

Большим мужеством и бесстрашием в борьбе с гитлеровскими захватчиками 
отличался боец-партизан ЮРЧУК В. За боевые заслуги, героизм он был представ-
лен к присвоению ему звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина 
и другими правительственными наградами.

Тов. СЕМАК Н. П., будучи подрывником, принимал участие во многих 
диверсионных операциях по уничтожению живой силы и техники врага. Впослед-
ствии вместе с группой партизан десантников был сброшен в Чехословакию, где и 
продолжал в рядах чешских партизан борьбу с фашизмом до освобождения Чехос-
ловакии советскими войсками.

В настоящее время тов. СЕМАК Н. П. работает гл. механиком Романинского 
кирпичного завода, Славутского района, избран секретарем первичной парторга-
низации.

На боевом счету партизана КОСИКА И. Ф. немало пущенных под откос гитле-
ровских эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами. Позднее т. КОСИК И. 
Ф. также был переброшен в Чехословакию.

После гибели организатора миньковского подполья ЧЕРНЯКА В. М. ушла в 
партизанский отряд вся его семья. Мать и два сына стали активными бойцами пар-
тизанского отряда имени КАРМЕЛЮКА.

Жители села оказывали большую помощь партизанам продуктами питания, 
сбором разведданных.

Активным, боевым связным партизанской группы был т. ДЗЕГАН Василий 
Евтухиевич. Группе радистов, которая подпольно работала в квартире жителя села 
Миньковцы ГАРИЕВСКОГО Н. В., ДЗЕГАН В. Е. доставлял сведения о движении 
поездов, дислокации войск в г. Шепетовка и г. Славута. Сведения передавались ко-
мандованию фронта.

Гибель мужа подпольщика РАХЛИНСКОГО А. не сломило воли его жены 
Франки Иосифовны РАХЛИНСКОЙ. Став связной партизанского отряда, она 
приносила много ценных разведданных.

В селе Миньковцы партизаны имели 16 явочных квартир – у КОСИКА М., 
ПОЛИЩУК П., НИКИТЮК М., ГАРИЕВСКОГО М., КОСИК Марии, ДЗЕГАНА 
Василия и других.

Когда гестаповцы узнали о явочной квартире ПОЛИЩУК Прасковьи они 
расстреляли ее мужа, дом сожгли. Но и после этого ПОЛИЩК П. С. продолжала 
оказывать помощь партизанам – была партизанской связной.

На территории села трижды проходили бои партизан с гитлеровскими карате-
лями /в июле, сентябре, декабре 1943 года/.
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Фашисты зверски расправлялись с жителями партизанского села: гестапо взя-
ло и расстреляло 23 человека заложников. Оккупанты сожгли 54 двора колхозни-
ков, в которых сгорело 56 человек, среди них 25 детей.

Однако народные мстители продолжали борьбу с врагом и 13 января 1944 года 
освободили село от оккупантов.

СЁЛА ВОЛИЦА И ГУБЕЛЬЦЫ
В июле 1941 года сёла Волица и Губельцы были оккупированы гитлеровскими вой-

сками. Во время оккупации население сёл оказывало сопротивление оккупантам, сжи-
гало молотилки, укрывало наличие хлеба. Молодежь укрывалась от угона в Германию.

Многие жители этих сёл предоставляли явочные квартиры партизанам.
Среди них: ЗАХАРЧУК Максим Абрамович, СЛОБОДЕНЮК Харитон Кор-

неевич, ГАВРИЛЮК Тимофей Дмитриевич, БОРЩУК Устим Степанович, семья 
бывшего председателя колхоза, члена КПСС МИРОНЧУКА Саввы Ивановича, 
явочная квартира, у которой была раскрыта и вся семья сожжена гитлеровцами 
(сам МИРОНЧУК С.И. в это время был на фронте).

В январе 1943 года партизаны в селе Волица убили фашистского коменданта с. 
Кривин и коменданта с. Губельцы ЛАВАЛЯ и его переводчика.

22 января 1943 года расстреляли в селе Волица 24 семьи, в количестве 54 че-
ловек; в селе Губельцы – 12 семей, в количестве 48 человек. Среди расстрелянных 
взрослые, старики, женщины, дети, семьи членов партии, оставшиеся на оккупиро-
ванной территории, комсомольцы, бывшие активисты села.

Более 100 домов и других строений было сожжено. Раненых жителей фашисты 
живьем бросали в огонь. Чудом остался в живых 10-летний мальчик ЛЕСЮК Ле-
онид Иванович – который ныне живет и работает шофером в колхозе «Путь Лени-
на», с. Миколевка, Сакского района, Крымской области.

Через день партизаны отомстили гитлеровцам за их зверства над мирным на-
селением. Партизанская засада недалеко от с. Губельцы полностью уничтожила 3 
автомашины карателей (около 60 гитлеровцев и полицаев было убито), на желез-
нодорожной магистрали Шепетовка-Здолбунов партизаны пустили под откос 2 
эшелона с живой силой и техникой врага.

Сёла СИЛЬЦО и ХОРОВИЦА
С момента создания партизанского отряда (июнь 1942 г) им. ХРУЩЕВА, 

соединения тов. ОДУХИ жители сёл ХОРОВИЦЫ и СИЛЬЦА были тесно 
связаны с партизанами, оказывали им большую помощь: снабжали продуктами 
питания, собирали и передавали партизанам оружие и боеприпасы, одежду и 
обувь, стирали и чинили бельё и одежду, предоставляли транспорт для пере-
возки партизан и грузов.

Так, активное участие в работе подполья и оказания помощи партизанам 
принимали мать и дочь СИНИЦКИЕ – Мария Валерьяновна и Юлия Владими-
ровна – из села СИЛЬЦА. СИНИЦКАЯ М. В. укрывала в своем доме партизан, 
выполнявших задания командования по диверсии на железнодорожном перегоне 
Кривин-Шепетовка. Используя народную медицину, изготовляла мази и лекарства 
для отряда имени МИХАЙЛОВА.
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На квартире СИНИЦКОЙ Ю.В. с 1941 по 1944 год хранились боеприпасы и 
оружие. Тов. СИНИЦКАЯ Ю. В., будучи связной между партизанскими соедине-
ниями, точно информировала партизан о расположении гитлеровцев и их вооруже-
нии. Ходила в разведку в сёла Славутского района.

Бесстрашной партизанской разведчицей была жительница с. СИЛЬЦО ВЕР-
БИЦКАЯ Валентина. За героизм, проявленный в борьбе с врагами, награждена не-
сколькими правительственными наградами.

Из этих сел в партизанские отряды ушло много жителей: ГИПС Гнат, КОСТА-
НЕЦКИИ Владимир, ВЕРЕЩИНСКИЙ, ЗЕЛИНСКИЙ, ГЕПТИК, КУПЧИН-
СКИЙ Станислав, МАРТЫНЕНКО Иван и Владимир и многие другие.

Гитлеровцы неоднократно пытались уничтожить эти сёла, но партизаны 
каждый раз отражали их наступления. При отражении атак вместе с партизанами 
сражались большинство жителей села.

В июне 1943 года гитлеровцы решили разгромить эти сёла с воздуха. Несколь-
ко эскадрилий фашистских бомбардировщиков с утра начали бомбить СИЛЬЦО и 
ХОРОВИЦУ. Были уничтожены: школа, клуб и около 50 домов.

Однако и это не смогло сломить сопротивления жителей сёл и партизан.
После ухода партизан (по заданию Украинского штаба партизанского движе-

ния) в Белорусские леса фашисты окружили СИЛЬЦО и ХОРОВИЦУ и всех жи-
телей вывезли в концлагерь села Судилково, Шепетовского района, где многие из 
них погибли,

Сёла были сожжены, а имущество жителей разграблено карателями.
СЕКРЕТАРЬ СЛАВУТСКОГО
РК КП УКРАИНЫ                                [подпись]                                     /С.ШТУНЬ/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1941, оп. 1, спр. 64, арк. 15-19. Оригінал. Машинопис.
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РОЗДІЛ V. 

Документи і матеріали про подолання наслідків 
окупаційного режиму

№ 231
Промова секретаря Шепетівського РК КП (б)У в честь визволення міста

22 лютого 1944 року

Товарищи! Сегодня в нашем городе Шепетовке большой праздник. После дол-
гих томительных месяцев черной фашистской неволи мы собрались на первый го-
родской митинг, чтобы выразить свою благодарность доблестной Красной Армии, 
освободившей наш родной город, чтобы выразить чувства безпредельной любви, 
преданности и искренней благодарности нашему дорогому учителю, вождю трудя-
щихся великому полководцу маршалу тов. Сталину.

Больше 2,5 лет хозяйничали немцы в Шепетовке. Больше 2,5 лет эти дикари и 
людоеды разрушали наш молодой советский город, который мы с вами в течение 
многих лет с такой любовью и гордостью строили и украшали.

До начала войны Шепетовка была уже крупным районным центром Каменец-
Подольской области, молодым цветущим городом, насчитывающим около 3000 до-
мов, несколько заводов, 8 школ, 6 библиотек, кинотеатр, клуб пионеров, больница, 
поликлиника и много других культурно-просветительных учреждений.

Коварный враг варварски разрушил то, что мы созидали много лет. Немцы 
сожгли библиотеку им. Коцюбинского, две школы, аптеку, почту, тубдиспансер, 
Дом культуры и сотни других домов и учреждений. Они разрушили лесозавод, 
электростанцию, сахзавод и другие предприятия. Эти вандалы разрушили дом-
музей Островского, в котором жил и работал наш любимый писатель-земляк Ни-
колай Алексеевич Островский.

А сколько убито и замучено советских людей. От рук кровавых фашистских 
злодеев погибло 50% всего городского населения. На северо-западной окраине го-
рода, недалеко от перекрестка шоссейных дорог Шепетовка-Славута, Шепетовка-
Новоград-Волынский остались кровавые следы чудовищных злодеяний не-
мцев. Там находятся длинные глубокие рвы, в которых зарыто 15 тысяч зверски 
замученных и убитых стариков, женщин и детей. 

Среди замученных рабочий Николай Гончарук, врачи: Яворский, Кузин, Каш-
перук, Карпусь, учитель Бондарчук и тысячи других ни в чем неповинных жителей.

Целыми семьями вывозили наших людей за город, вырывали детей у матерей, 
бросали в ров и заставляли родителей засыпать их землей. За отказ выполнять та-
кое «приказание» родители расстреливались вместе с детьми.

Днем и ночью немцы рыскали в поисках наших людей для отправки в Германию 
на каторжную работу, они устраивали облавы и ловили людей в домах, на улицах 
и на базарах. Тысячи самых молодых и здоровых людей были арестованы и силой 
отправлены в Германию.
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Много шепетовчан и сейчас томятся в фашистских застенках. Но несмотря на 
это Шепетовка и шепетовчане не покорились палачам. Наши люди остались верны 
славным традициям свободного украинского народа и в тылу врага боролись про-
тив ненавистных захватчиков.

Каждый из нас знал и верил что великая Советская Родина, Красная Армия не 
оставят нас в беде и освободят от кровавых злодеев.

И вот этот долгожданный день, день нашего освобождения, день радости и 
счастья пришел, Красная Армия принесла нам волю.

Около 2-х недель мы уже свободно дышим, мы свободны, мы снова в великой 
семье свободных народов Советского Союза.

Собравшись на митинг, мы у могил наших замученных товарищей, у могил пав-
ших героев-воинов клянемся, что отомстим врагу за все его кровавые злодеяния и 
зверства, за поруганную честь, за павших в бою воинов, освободивших Шепетовку.

Мы приложим все свои силы, чтобы в кратчайший срок залечить раны, 
нанесенные нашему городу, восстановить предприятия, отстроить и отремонтиро-
вать дома и культурные учреждения, а также будем повседневно усиливать нашу 
помощь фронту и Красной Армии, чтобы приблизить день полного освобождения 
нашей Родины от немецких поработителей.

Генералы, офицеры и воины Красной Армии! Трудящиеся города Шепетовки 
приносят Вам искреннюю благодарность за наше освобождение.

Да здравствует доблестная Красная Армия, которая несет освобождение всем 
порабощенным гитлеризмом народам!

Да здравствует наша Великая партия Ленина – вдохновитель и организатор 
наших побед над немецкими захватчиками!

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 461, оп. 2, спр. 82, арк. 17-18. Копія. Машинопис.

№ 232
Додаток № 2

до протоколу № I засідання бюро Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У 
щодо виділення робочої сили для відновлення міжрайонного зв’язку

№ Б-1/12-оп.
Ведомость

На выделение рабочей силы и транспорта
для восстановления межрайонной связи по Каменец-Подольской области.

№
п/п

Наименование 
районов

Направление
Восстановле

ния связи.

Подлежит
восстан.

кл.линии

К-во
про
вод

Необ-
ходим.

к-во
рабсил

Необ-
ходим.

к-во
транспор

Ответ
ствен.
за вос

становл
1 2 3 4 5 6 7 8

1 БЕРЕЗДОВ
Шепетовка
Славута

18 км.
15 км.

2 50 чел. 10 под.
Нач.
к-ры
связи
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2 СЛАВУТА
Берездов
Плужное
Шепетовка

25 "
20 "
16 "

2 100 " 20 "  -"-

3
ШЕПЕТОВ-
КА

Берездов
Полонное
Изяславль
Славута
Грицев

16 "
25 "
13 "
10 "
15 "

2
4
4
2
4

150 " 30
Нач.
ЛТУ

4 ПОЛОННОЕ

Шепетовка
Острополь
Мирополь
Грицев

10 "
25 "
15 "
20 "

4
2
4
2

100 "
Нач.
к-ры
связи

5 ГРИЦЕВ
Шепетовка
Ст.Констан.
Полонное

10 "
15 "
10 "

4
4
2

60 " 15 "  -"-

6
ОСТРО-
ПОЛЬ

Любар
Полонное
Ст.Констан.
Ст.Синява

12 "
12 "
15 "
15 "

2
2
2
2

70 " 20 "  -"-

7
Ст. КОН-
СТАНТ.

Грицев
Острополь
Ст.Синява
Меджибож
Красилов 

12 "
15 "
15 "
20 "
20 "

4
2
2
2

100 " 25 "  -"-

8 Ст.СИНЯВА

Острополь
Ст.Констан.
Меджибож
Летичев

20 "
20 "
15 "
12 "

2
2
2
2

70 чел. 20 под.
Нач.
к-ры
связи

9 ИЗЯСЛАВЛЬ

Шепетовка
Плужное
Ляховцы
Антонины

10 "
15 "
20 "
20 "

2
2
2
2

100 " 20 "  -"-

10 ЛЯХОВЦЫ

Плужное
Изяславль
Антонины
Теофиполь

15 "
12 "
12 "
10 "

2
2
2
2

70 " 15 "  -"-

11 АНТОНИНЫ

Изяславль
Ст.Констан.
Теофиполь
Красилов

25 "
10 "
20 "
5 "

2
2
2
2

80 " 20 "  -"-

12
ТЕОФИ-
ПОЛЬ

Ляховцы
Базалия 
Антонины

15 "
15 "
20 "

2
2
2

70 " 15 "  -"-
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13 БАЗАЛИЯ
Теофиполь
Красилов
Волочиск 

10 "
20 "
10 "

2
2
2

50 " 10 "  -"-

14 КРАСИЛОВ

Антонины
Ст.Констан.
Черный 
Остров

16 "
20 "
10 "

2
4
2

60 " 15 "  -"-

15
ЧЕРНЫЙ 
ОСТРОВ

Красилов
Волочиск

15 "
20 "

2
4

55 " 15 "  -"-

16 ВОЛОЧИСК
Базалия 
Черный 
Остров

25 "
25 "

2
4

70 " 20 "  -"-

Начальник обл. управления связи /Павленко/
Верно: Зав.протокольной частью обкома КП (б) У /М. Кизима/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 1, арк. 15-16. Копія. Машинопис.

№ 233
Постанова виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради депутатів трудящих 

та бюро обкому КП(б)У «Про відновлення залізничного вузла ст. Шепетівка»

19 березня 1944 року

Для наведення порядку та проведення першочергових робіт по очистці і від-
новленню залізничного вузла ст. Шепетівка після розрухи, що вчинили німець-
ко-фашистські загарбники, Виконком Обласної Ради депутатів трудящих і бюро 
обкому КП (б) У

Постановляють:
І. Зобоз’язать голів Шепетівської міськради тов. Сторожука, Шепетівського 

Райвиконкому тов. Телемончука виділити в розпорядження адміністрації Шепе-
тівського залізничного вузла терміном з 20-го по 31 березня 1944 року з числа місь-
кого непрацюючого населення 100 чоловіків і сільського населення 200 чоловік 
чорноробочих з відповідним інструментом (лопати, сокири і т.д.)

2. Зобов’язати перших секретарів Шепетівського міськкому КП (б) У тов. 
Лавренко, Шепетівського Райкому КП (б) У тов. Макаренко всебічно допомагати 
адміністрації вузла в проведенні відбудовчих робіт.

Поруч з цим виділити, два відповідальних робітники для проведення політич-
но-масової роботи безпосередньо серед виділених робітників.

3. Зобов’язати Облуповнаркомзага тов. Бурилова забезпечити видачу нарядів 
на хліб, картоплю і овочі відповідно контингенту постійних працівників вузла.

4. Адміністрації залізничного вузла ст. Шепетівка повністю використати нада-
ну допомогу в робочій силі для закінчення відбудовчих робіт в наданий термін.

Голова Виконкому обласної ради депутатів трудящих: /А. Ковбасюк/
Секретар ОБКОМУ КП (б) У: /Петров/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп.1, спр. 1, арк. 40. Копія. Машинопис.
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№ 234 
Постанова виконкому Кам’янець-Подільської облради депутатів трудящих 

і обкому КП (б) У «Про ремонт автомобілів, виділених І- м Українським 
фронтом»

19 березня 1944 року

Постановляют:
1. Распределить 15-ть грузовых автомашин, подлежащих капитальному ремон-

ту, выделенных 1-м Украинским Фронтом согласно постановления СНК УССР и 
ЦК КП (б) У по областным ведомствам и организациям согласно приложения № I.

2. Поручить транспортному отделу обкома КП (б) У (тов. Стефанову) совмест-
но с представителями областных организаций организовать отбор и приемку авто-
машин от 1-го Украинского Фронта.

3. Обязать руководителей областных организаций и ведомств, перечисленных 
в приложении № I:

а) выделить и командировать в гор. Славуту своих представителей для при-
емки и забора указанных автомашин;

б) полученные автомашины отремонтировать до 15-го апреля 1944 года.
4. Поручить транспортному отделу обкома КП (б) У взять под контроль ход 

ремонта автомашин, указанных в настоящем постановлении.
Председатель исполкома областного совета депутатов трудящихся 

/А.Ковбасюк/
Секретарь ОБКОМА КП (б) У /Петров/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 1, арк. 29. Копія. Машинопис.

№ 235
Звернення першої районної наради колгоспної молоді Ізяславського району до 

молодих колгоспників області із закликом до соціалістичного змагання

20 березня 1944 року

Дорогі товариші!
Відступаючи під ударами доблесної Червоної Армії, німецькі бандити і по-

громники руйнували все, що побудоване працею наших батьків, братів і сестер і нас 
самих.

Прокляті німецько-фашистські ізверги завдали великої шкоди колгоспному 
господарству нашого району.

В лютій злобі до всього радянського, до українського народу, німецькі загарб-
ники зруйнували майже всі колгоспні будівлі і будівлі МТС. Шість сіл району 
повністю, а 23 на 50-70% спалені загарбниками, зруйновані і спалені культурні за-
клади і школи.

А скільки наших братів, сестер поневіряється в тричі проклятій Німеччині.
За роки гітлерівської неволі ми бачили і пережили таке, чого не передати нія-

кими словами, чому немає назви ні на одній людській мові. Ми ніколи не забудемо 
і не простимо німецьким людожерам за наші страждання і муки, за зруйновані наші 
колгоспи.



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

342

Героїчна Червона Армія під керівництвом Маршала Радянського Союзу това-
риша Сталіна визволила нас з під ярма німецької неволі. Зі сльозами радості на очах 
зустрічали ми наших рідних визволителів. Великі рани нанесені фашистськими 
погромниками нашому колгоспному господарству. Але колгоспна молодь нашого 
району, з перших днів визволення по-серйозному взялась за відбудову колгоспного 
господарства.

Через декілька днів наступають весняні польові роботи. Від того, як буде 
успішно проведена весняна посівкампанія, залежить високий урожай 1944 року. 
І забезпечення Червоної Армії, промислових центрів нашої країни сільськогоспо-
дарськими продуктами.

Сьогодні ми зібрались на свою першу нараду для того, щоб накреслити кон-
кретні міроприємства по проведенню весняної посівкампанії 1944 року і відбудо-
ванню колгоспного господарства.

По серйозному обговоривши це дуже важливе питання і зваживши всі наші 
можливості та для того, щоб своєю самовідданою працею в колгоспах і МТС допо-
могти Червоній Армії в остаточному розгромі ворога, ми вирішили зробити сліду-
юче:

1. Прийняти активну участь в проведенні весняної сівби, працювати від зорі 
до зорі, перевиконуючи норми виробітку. В кожному колгоспі організувати комсо-
мольсько-молоднечі ланки орачів.

2. Силами комсомольців молоді зібрати і очистити 10000 ц посівного матеріалу 
до 25/ІІІ-1944 року.

3. Ворог, відступаючи, завдає великої шкоди МТС, району, більшість тракторів 
виведено із строю. Не гаючи часу, розгорнемо роботу по збору запасних частин до 
тракторів і других сільськогосподарських машин не менше як на 5000 крб.

4. Для підготовки кадрів трактористів, без відрива від виробництва, пошлемо 
працювати прицепщиками до тракторів кращу молодь наших колгоспів.

5. Для того, щоб забезпечити високий урожай в 1944 р., розгорнемо збір місце-
вих добрив (попілу, курячого помету і інше.)

Силами молоді району заготовимо не менше: попілу – 1500 ц. і курячого по-
мету 300 цен.

В кожному колгоспі організуємо 1-2 ланки високого врожаю, шляхом запрова-
дження всіх агротехнічних заходів в передпосевній обробці грунту внесенням від-
повідної кількості добрив і забезпеченням доброго уходу за посівами, доможемося 
на площі цих ланок урожаю більше на 30% ніж загальноколгоспний.

6. Вирішальне значення в проведенні весняної посівкампанії в 1944 р. буде 
відігравати тяглова сила. Ми беремо зобов’язання забезпечити добрий догляд за 
кіньми, доручати добрий догляд коней кращим комсомольцям і молоді колгоспів. 
Проведемо закріплення коней за їздовими.

7. Зважаючи на те, що за час окупації німцями наших колгоспів, набагато змен-
шилась кількість коней і робочих волів, залучено до проведення весняних робіт 
корів колгоспників.

8. Молодь району прийме активну участь в створенні тваринницьких ферм в 
колгоспах, для чого проведем контрактацію молодняку в колгоспників, відремон-
туємо приміщення для ферм.
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Щоб забезпечити належний догляд за тваринами на фермах, пошлемо працю-
вати туди кращих комсомольців і молодь.

9. В кожному колгоспі організуємо агрозооветнавчання для членів ланок, пра-
цівників твариницьких ферм і всієї молоді.

10. Подамо допомогу сім’ям фронтовиків і партизанів у відремонтуванні жит-
лових будинків і побудові нових, в забезпеченні паливом, в охопленні дітей шко-
лою та інше.

11. Для того, щоб виконати ці другі завдання, поставлені перед нами, в відбудо-
ві народного господарства району, зруйнованого німецькими загарбниками – роз-
горнемо широку масово – роз’ясовчу роботу серед молоді і колгоспників, в основу 
своєї роботи візьмемо вивчення книги тов. Сталіна «Про Велику Вітчизняну війну 
Радянського Союзу», повідомлення Радянського інформбюро, повідомлення і епі-
зоди з фронтів вітчизняної війни.

Доможемося, щоб в кожному колгоспі працювали агітатори, для обліку досві-
дом роботи будем випускати стінгазету не менше 2-х раз в місяць і бригадні бойові 
листки.

В кожному колгоспі організуємо роботу клубів, хат- читалень розгорнемо ши-
року наглядну агітацію.

Ми знаємо, що ворог коварний і хитрий, а тому посилимо більшовицьку пиль-
ність і охорону соціалістичної власності.

12. Всю свою роботу побудуємо на основі соціалістичного змагання між кол-
госпниками, трактористами, працівниками тваринницьких ферм, ланками, брига-
дами, фермами і між колгоспами.

Разом з тим, ми визиваємо на соціалістичне змагання на краще проведення всіх 
сільськогосподарських робіт 1944 р. комсомольців і молодь Ляховецького району.

Рахуємо за доцільне першу провірку ходу соціалістичного змагання провести в 
квітні місяці, а другу після закінчення весняних польових робіт.

Арбітром нашого змагання просимо бути Кам’янець-Подільський Обком ком-
сомолу, обласну газету «Радянське Поділля».

Прийнято на першій районній нараді колгоспної молоді, що відбулась 20/ІІІ-
44 р. в присутності 27 чол.

Секретар Заславського РК ЛКСМУ /Горошнюк/
Згідно: /В. Абрамова/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1622, оп. 1, спр. 9, арк. 5-6. Копія. Машинопис.

№ 236
З інформації Волочиського райкому КП (б) У та районного виконавчого 

комітету про заходи, проведені після визволення району від німецьких 
окупантів

23 березня 1944 року

Несмотря на то, что на территории района до 23 марта происходили военные 
действия, по восстановлению советской власти и хозяйства района проведена зна-
чительная работа:
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1. Во всех селах района восстановлена советская власть, подобраны и назначены 
председатели сельсоветов и колхозов.

2. Восстановлено работу 6 мельниц.
3. Работает районная баня.
4. Восстановлено работу Купельской больницы и районной поликлиники.
5. Отремонтировано 3 километра шоссе на магистрали Проскуров-Волочиск.
6.Восстанавливается телефонная линия Волочиск – Проскуров. Телефониро-

вано районный центр. В райцентре оборудовано радиоточку.
7. Проведено расширение железнодорожной пути на расстоянии 18 киломе-

тров.
8. Отремонтировано и пущено в эксплуатацию районную пекарню.
9. Организовано ремонт и восстановление тракторного парка.
Состоянием на 23 марта отремонтировано и направлено в колхозы 70 штук 

тракторов, а остальные трактора в количестве 49 штук находятся на ремонте.
10. Колхозами вывезено 20 тонн горючего.
11. Сдано в фонд Красной армии:

Хлеба  – 1000 цент.
Мяса  – 411 –»–
Молока – 20 –»–
Яиц  – 4000 штук.

12. Оказано помощь в размещении населения, пострадавшего от немецкой 
оккупации.

13. Машинно-тракторные станции укомплектованы механизаторскими кадра-
ми.

14. Проведено районное совещание председателей сельсоветов и колхозов по 
восстановлению хозяйства района в проведении весеннего сева.

15. Восстановлено 11 разрушенных мостов.
16. Восстановлено маслозавод и инкубаторную станцию.
17. Во всех населенных пунктах района и районном центре убраны трупы, 

бойцы Красной армии похоронены в братских могилах.

Мероприятия РК КП (б) У и Райисполкома
на ближайшее время по восстановлению района

1. На протяжении апреля месяца во всех колхозах провести выбор правления 
колхозов и ревизионной комиссии.

2. К 1 апреля полностью засыпать и подработать посевной материал в коли-
честве 25595 центнеров. Недостающий посевной материал, 14 тысяч центнеров, 
собрать с колхозников.

3. Провести инвентаризацию колхозного инвентаря и имущества, организовать 
ремонт сельскохозяйственного инвентаря, все колхозы обеспечить кузнецами и 
плотниками, а также необходимым количеством угля для ремонта сельскохозяй-
ственного инвентаря.

4. В каждом колхозе организовать МТМ и овцеферму, свиноферму и птице-
ферму. Пополнение скота на фермы проводить путем контрактации молодняка в 
колхозников, рабочих и служащих.
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Для восстановления птицеферм с 1 апреля начать работу инкубаторной стан-
ции с таким расчетом, чтобы за сезон дать 150.000 цыплят.

5. Оформить бригады, звенья, закрепить за ними посевные площади, инвентарь 
и тягловую силу.

6. До начала весеннего сева произвести обмолот необмолоченного хлеба в ко-
личестве 150 га.

7. Восстановить Купельскую МТС.
8. До начала весеннего сева закончить ремонт 49 неисправных тракторов. Закре-

пить трактора за тракторными бригадами и колхозами. Обеспечить необходимым 
количеством горючего и смазочного.

9. К 6 апреля пустить маслозавод.
10. Организовать ремонт сахарного завода с тем, чтобы полностью подготовить 

к новому производственному сезону 1944 г.
Закрепить за заводом необходимое количество рабочей силы.
11. Организовать райпромкомбинат и в первую очередь сапожную и портняж-

скую мастерские.
12. К 1 апреля открыть в районе 5 рынков для колхозной торговли.
13. Организовать работу Райпотребсоюза и Сельпо.
14. Восстановить работу всех больниц и амбулаторий, медпунктов и родильных 

домов.
15. Произвести учет наличия школьного инвентаря, учительских кадров и ор-

ганизовать работу школ.
Секретарь Волочиського РК КП (б) У /Левченко/

Дежархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 182, арк. 25 – 27. Копія. Машинопис.

№ 237
Вітальний лист від жителів Проскурівщини бійцям проскурівської дивізії

27 березня 1944 року

На старовинні Подільські землі знову вернулась наша рідна довгожданна Чер-
вона Армія. Над сонячними кварталами Проскурова знову піднявся Червоний пра-
пор – прапор нашого щастя, нашої радості, нашого життя.

Славилося Поділля до війни своїми багатствами, своїми знатними людьми, 
высокими урожаями колгоспних полів. По 100 пудів зерна по 400-500 ц. буряку на 
кожному гектарі вирощували проскурівчани на своїх полях. Німецькі фашистські 
орди, які підло і віроломно напали на нашу країну, спалили знищили і разграбили 
все те, що ми руками і потом своїм створювали і будували.

Гітлерівськи бандити замучили і разстріляли сотні тисяч людей безневинних, в 
селах нашого району, області в тому числі багато жінок, дітей, стариків. Багато горя 
принесли німецькі бандити нашому народові, багато радянських людей забрали в 
Німеччину, держать в концентраційних таборах за колючим дротом, гонять їх на 
каторжну працю, морять голодом, б’ють, топчуть честь і гідність людини. Ми ні-
коли не забудемо і не простимо всіх злочинів, мук і страждань нашого народу, ми 
відплатимо проклятій німецькій погані за сльози і кров народу.
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Після 32 місячного тягару і невиносимих мук під чоботом фашистських людоже-
рів, ггероїчні Проскурівські дивізії звільнили нас від тяжких мук і страждань. Настав 
день, коли наші думи здійснились про довгожданне чекання героїв визволення.

Колгоспники, робітники, інтелігенція Проскурівщини шле Вам, нашим героїч-
ним визволителям, свій сердечний привіт. Ми допоможемо воїнам Червоної Армії 
громити ворога. До дня великого міжнароднього свята – 1-го травня – колгоспники 
Проскуровщини, в основному, закінчують посів ранніх зернових культур на 100%. 
Наш район хлібом, м’ясом, овочами, зробленими нашими руками, буде кріпити бо-
єздатність своєї вітчизни посиленою здачею хліба у фонд Червоної Армії.

До дня 1-го травня колгоспники Проскуровщини здали у фонд Червоної Армії 
зерна 9680 центн., картоплі 4839 центн., м’яса 1449 центн., молока 380 ц., яєць 36793 
штуки. Але ми на цьому не заспокоємося. Ми прикладемо всіх зусиль, щоб в цьому 
році виростити необхідний урожай на наших полях.

Прийміть наші скромні подарунки – наші славні воїни, громіть до остаточного 
кінця фашистську гадину, потвору всього людства. Хай живе наша славна героїчна 
Червона Армія!

ХАЙ ЖИВУТЬ НАШІ СЛАВНІ ПРОСКУРІВСЬКІ ДИВІЗІЇ
ХАЙ ЖИВЕ ВЕРХОВНОКОМАНДУЮЧИЙ МАРШАЛ ВОЖДЬ ТОВ. 

СТАЛІН!

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 323, оп. 2, спр. 11, арк. 2. Копія. Машинопис.

№ 238
Вітальний лист першого зльоту інтелігенції Орининського району Голові Ради 

Народних Комісарів УРСР М. С. Хрущову з подякою за визволення від 
фашистських загарбників

1 квітня 1944 року

Дорогий Микита Сергійович!
Ми, учасники першого зльоту Радянської Інтелігенції Оринінщини, шлем Вам, 

керівникові більшовиків України, наш полум’яний привіт!
Героїчна Червона Армія принесла нам радість визволення нашого району від 

німецько-фашистських загарбників. Ми виносимо велику подяку Вам, Микита 
Сергійович, і в Вашій особі нашій більшовицькій партії, нашій рідній Червоній Ар-
мії за визволення нас з-під гніту фашистських загарбників.

До окупації нашого району ми жили і працювали радісно і щасливо. В Оринін-
ському районі було 5 середніх, 14 неповно-середніх і 16 початкових шкіл, в яких на-
вчалося біля 7990 учнів. В школах працювало 275 учителів, школи буди забезпечені 
повноцінними кадрами, обладнані наочним приладдям, кабінетами, бібліотеками, в 
яких діти мали можливість набувати освіту і знання.

В районі було 38 медустанов, в яких працювало 82 медробітники, з яких 10 лі-
карів. Лікарні і медпункти були устатковані відповідно до забезпечення охорони 
здоров’я трудящих. Колгоспи були забезпечені агрономами, ветлікарями, зоотех-
ніками.
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Німецько-фашистські загарбники з першого дня окупації району знищи-
ли культурні надбання району. Вони зруйнували кращі шкільні приміщення, 
клуби, бібліотеки, пограбували майно шкіл, деякі школи перетворили в ко-
нюшні. Радянська Інтелігенція находилась в тяжких умовах. Кращі фахівці 
переслідувались гестапо, значна кількість розстріляна і вислана на каторгу 
в Німеччину. Страхітливі сліди свого хозяйнування залишили німці в Ори-
нінщині.

Дорогий Микита Сергійовичу! Ми раді повідомити Вас, що після вигнання 
Червоною Армією окупантів з району ми негайно розпочали роботу всіх культур-
них установ. Ми запевняємо Вас, що приложемо всі свої зусилля для повної лікві-
дації залишків фашистського господарювання.

Ми беремо на себе такі зобов’язання:
1. Відремонтувати і обладнати всі школи району. 
2. Охопити навчанням всіх дітей шкільного віку і здійснити постанову РНК 

СРСР I ЦК ВКП(б) про загальнообов’язкове навчання.
3. Посилити роботу культосвітніх установ району.
4. Перевести в життя постанову РНК УРСР та ЦК КП(б) У про заходи по ви-

конанні державного плану розвитку сільського господарства.
5. Допомогти колгоспам у виконанні ними агротехнічних заходів у боротьбі за 

високий урожай – зібрати зернових по 16 цент. з 1 га.
6. Довести поголів’я худоби в усіх колгоспах на рівень з до військовим часом.
7. Налагодити роботу медико-санітарних установ району.
8.Провести рішучу боротьбу з інфекційними захворюваннями.
9.Налагодити санітарний стан в селах району.
ХАЙ ЖИВЕ І КВІТНЕ НАША РАДЯНСЬКА НАУКА І КУЛЬТУРА!
ХАЙ ЖИВЕ НАША ВЕЛИКА ВІТЧИЗНА!
ХАЙ ЖИВЕ НАША ДОБЛЕСНА ЧЕРВОНА АРМІЯ!
ХАЙ ЖИВЕ КЕРІВНИК БІЛЬШОВИКІВ УКРАЇНИ МИКИТА
  СЕРГІЙОВИЧ ХРУЩОВ!
ХАЙ ЖИВЕ ВЕЛИКИЙ СТРАТЕГ І ВЧЕНИЙ МАРШАЛ
  РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ тов.СТАЛІН!

По дорученню зльоту лист підписали:
1. Секретар РК КП(б)У (Куліков)
2. Зав. РВНО (Потрахайло)
3. Зав. відділом агітпропаганди (Білоус) 
4. Учителі (Маляк), (Боенбой)
6. Зам. Голови РВК (Юришен)
7. Агроном РЗВ (Саренький)
8. Секретар РК ЛКСМУ (Сліпухов) 
9. Інструктор (Грушіна)

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 23І, оп. 2, спр. 23, арк. І3. Копія. Машинопис.
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№ 239
Постанова виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради депутатів 

трудящих та бюро обкому КП(б)У «Про заходи по відбудові зв’язку в районах, 
звільнених від німецьких окупантів в Кам’янець-Подільській області»

4 квітня 1944 року

Для забезпечення виконання постанови ДКО за № 4188 від 28/ІХ-43 року 
«Про відбудову зв’язку в районах, звільнених від німецьких окупантів, Виконком 
обласної Ради депутатів трудящих і бюро обкому КП(б)У

Постановляють:
1. Зобов’язати начальника Обл.Управління НК зв’язку тов. Павленка відбудувати: 
а) телеграфний і телефонний зв’язок з м. Київом до 20-го квітня 1944 року;
б) телефонний зв’язок районів з обласним центром через існуючі вузли 

зв’язку – відбудувати до 1-го травня 1944 року в строки, згідно додатку № 1;
в) до встановлення зв’язку по проводах – організувати радіозв’язок, розбивши 

райони на кущі обслуговування з охопленням всіх районів;
г) до 25/ІУ-44 року відкрити в районах області 128 відділків зв’язку, 108 агенств 

зв’язку і відновити сітку поштових ящиків.
2. Зобов’язати, секретарів Міськкомів, Райкомів КП(б)У і голів міських, ра-

йонних Рад депутатів трудящих
а) в 5-ти денний термін передати і закріпити за органами НК зв’язку приміщен-

ня, придатні для розміщення підприємств зв’язку: 
б) виділити райконторам зв’язку на кожний поштовий маршрут не менше 2-х 

коней, для утворення кінно-поштових станцій (додаток № 2);
в) виділити до 20-го квітня 1944 року для Проскурівського і Кам’янець-

Подільського лінійно-технічних вузлів по 20 пар коней і 100 чоловік робітників 
для виконання робіт по відновленню засобів зв’язку;

г) для роботи по відновленню роботи на території районів і міст мобілізувати 
робочу силу з місцевого населення в необхідних розмірах по заявам начальників 
Райконтор;

д) подавати органам зв’язку всебічну допомогу в проведенні різних робіт міс-
цевими матеріалами;

е) приймати необхідні міри по охороні ліній зв’язку, для чого в межах кожного 
району і сільради розбити лінію зв’язку на дільниці по 3-5 км і виділити відпові-
дальних за їх зберігання;

ж) видати обов’язкову постанову з оголошенням в газеті, що передбачує охо-
рону діючих і відбудовуючих ліній зв’язку, збирання, і здачі органам зв’язку всіх 
матеріалів і апаратури зв’язку.

Зобов’язати прокуратуру притягати до відповідальності осіб, винних в пошко-
дженні і розкраданні засобів зв’язку.

3. Виділити для органів зв’язку необхідну кількість землі і лугів за рахунок 
площ держфонду під посів зернофуража для кінно-поштових станцій і овочів для 
громадського харчування робітників зв’язку.

4. Начальнику обл.управління НК зв’язку тов. Павленко забезпечити щоден-
ний обмін пошти Райконторами зв’язку, через поштові вагони з установленними 
раніше пунктами на залізничних станціях і гужевим транспортом.
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5. Затвердити розроблену Обласним Управлінням НК зв’язку схему-графік 
руху пошти і зобов’язати голів міських, районних Рад депутатів трудящих:

а) крім доставки пошти через спеціальних зв’язківців, організованих за поста-
новою Облвиконкому і Обкому КП(б)У від 13/ІУ-44 року, забезпечити контроль 
за виконанням щоденного руху пошти, затвержденого цією постановою;

б) відновити сітку колгоспних листоношів, виділивши на цю роботу грамот-
них, перевірених людей.

6. Зобов’язати секретарів МК,РК КП(б)У:
а) організувати в містах і райцентрах 510 культурно-оформлених газетних вітрин;
б) подати допомогу органам зв’язку в підборі кадрів;
в) до 1-го травня ц.р. заслухати начальників райконтор зв’язку про хід відбу-

довчих робіт.
г) начальнику Обл.Управління НК зв’язку тов.Павленко до 15-го травня ц.р. 

доповісти Обкому КП(б)У і Облвиконкому про виконання цієї постанови.

Голова виконкому облради, секретар обкому 
депутатів трудящих КП(б)У /А. Ковбасюк/ /А. Устинко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. З, арк. 15-16. Копія. Машинопис.

№ 240
Газетна стаття В. Подолец «Да здравствует жизнь!»

4 квітня 1944 року

Перед глазами разрушенный город. Груды сожженных машин. Вывороченные 
телеграфные столбы. Провалившиеся дома. Сломанные деревья. Порванные про-
вода. Битое стекло. Сотни предметов неизвестного назначения.

Только что здесь были немцы. Они уничтожили все живое, посеяли кругом 
смерть и сами ушли дорогой смерти. Тихо, пустынно кругом, никаких признаков 
жизни.

Но вот на улице появилась заснеженная фигура. Сибирская ушанка, серая ши-
нель – родной человек. Это он жизнерадостный боец Красной Армии пришел сюда, 
чтобы из пепла и руин возродить жизнь. Походил около мотора, стукнул ключом, 
повертел, нажал рычаги. И вдруг улица наполнилась рокочущим и бодрым шумом 
жизни. Все ожило, повеселело, стало как-будто светлее.

А на шум сходятся люди. Идут и идут. На заводы, фабрики, в предприятия, 
учреждения. Работать, созидать!

Десять дней, как освобожден Каменец-Подольск. Что можно сделать за десять 
коротких дней?

Очень много!
Это уже много, если за десять дней тридцать три крупных предприятия го-

рода ожило и ускоренно приводятся в надлежащий вид. Это уже успех, если 
в разрушенном умерщвленном городе снова заработали столовая, парикмахер-
ские, мыловаренная, бойня, колбасная фабрика и маслозавод; открываются те-
атр и школа-четырехлетка, и даже метеорологическая станция, даже городской 
Архив.
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Чтобы открыть хлебопекарни, потребовались лишь три дня. Рабочие подумали, 
посоветовались, распланировали, сколько нужно времени и труда для восстанов-
ления предприятия, а когда это все вытянулось в длинную цифру, бросили план, 
поднажали и спекли бойцам первый хлеб, сюрпризом. Помогла трудовая смекалка, 
упорство.

Положение Каменец-Подольского завода «Мотор» было трудное. Открыв за-
водские ворота, рабочие увидели полупустые цеха, хлам. Главные части немцы 
увезли, остальное уничтожили. Но ведь это было их родное детище, многие про-
работали на заводе 15-20 лет. Вид запущения на родном заводе вызвал у рабочих 
прилив энергии, великого желания воскресить его.

Дружно взялись они за знакомое дело. И вот уже отпраздновали открытие 
«Мотора».

Рабочий городской бани тов. Высочин самостоятельно, без посторонней помо-
щи пустил баню. Как это он сделал, тов. Высочин, может быть, расскажет после, а 
пока он занят мытьём людей, важным фронтовым делом.

Люди научились работать по законам войны: быстро и прочно.
И всюду, куда ни глянешь, теперь уже нет пустоты разрушения. Все воскресает, 

возрождается, обновляется, чтобы жить, цвести.
Город наш освободили весной, когда ручьи оживают и птицы веселятся. Весной 

пахнет ива на улицах. Как цветы, оживают один за одним заводы, фабрики, школы, 
клубы. 

Быть Каменец-Подольску советским цветущим городом!

Красный кордон (Орган політвідділу Н-го з’єднання).– 1944 р.– 4 квітня.–№ 7. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 241
Довідка про стан м. Кам’янця-Подільського після визволення його від 

гітлерівських загарбників

9 квітня 1944 року

Количество населения:
На день войны по гор. Каменец-Подольскому насчитывалось 55.000 чел. на-

селения.
В настоящее время, на 9/ІУ/44 г., насчитывается 15.000 чел. в том числе 4.000 

эвакуированных из других областей.
Расстреляно немецкими оккупантами из населения г. Каменец-Подольска 

23.000 чел., в том числе евреев 15.000 чел. и остальных национальностей 8.000 чел. 
Отправлено в Германию 3.500 чел. Призвано в армию, эвакуировано и выехало в 
другие местности, в период оккупации, 17.500 чел.

Было пригнано и расстреляно в гор. Каменец-Подольском из Венгрии 12.000 чел.
Пригнано из других районов Каменец-Подольского округа и расстреляно око-

ло 10.000 человек, евреев.
Культурно – просветительные учреждения по городу:
Был: Кинотеатр – уничтожен 
Театр – 1 сохранился 
Клуб – 4, из них 3 уничтожено
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Поликлиника 1 – уничтожена 
Детбольница 1 – уничтожена
Детсанаторий 1 – сохранился 
Дом пионеров 1 – сохранился 
Детясли 4 – сохранились 2
Родильный дом 3 – сохранился 1 
Школ 11 – сохранилось  6
Институтов 1 – сохранился 
Ветлечебница 1 – сохранилась
Аптек 4 – сохранилась 1.
Уничтожено 30 магазинов, 2 столовых и 1 ресторан.
Разрушено и уничтожено 12 предприятий, из них: механизированный хлеб-

завод, трикотажная фабрика, ткацкая фабрика, швейная фабрика и остальные 
системы Промкооперации.

Старый город со всеми историческими памятниками и ценностями уничтожен 
на 90%.

Наличие стройматериалов
По городу имеется разных размеров досок приблизительно 10 кубометров, 

гвоздей около одной тонны и стекла оконного 5 ящиков.
Остальные стройматериалы, находящиеся по предприятиям, не учтены. Боль-

шое количество стройматериалов передано Трофейной Комиссией КЕЧу.

Председатель горисполкома Семенов, секретарь горисполкома Мамичев

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 26, оп. 2, спр. 5, арк. 47-48. Копія. Машинопис.

№ 242
Газетна стаття «Якнайшвидше ліквідуємо наслідки фашистського 

господарювання в м. Проскурові»

15 квітня 1944 року

Великих і важких ран завдали німецько-фашистські мерзотники нашому місту 
за 32 місяці свого грабіжницького «хазяйнування».

До війни в Проскурові було 13 шкіл, 20 дитячих садків, 2 кінотеатри, історич-
ний музей. Працювали механічний і цукровий заводи, млин, хлібопекарня, елек-
тростанція і багато підприємств місцевої промисловості. Німці зруйнували всі про-
мислові підприємства, пограбували кращі машини та інструменти.

Велику кількість житлових і громадських будинків зруйновано.
Німецькі кати зірвали і спалили побудований за роки Радянської влади 

найкращий будинок одної середньої школи та 670 житлових і громадських 
будинків. Музей, театр та інші будівлі вони перетворили в конюшні і гаражі. 
Цінні речі те атру – декорації, костюми, дзеркала – вивезли до Німеччини. Ме-
блі, музичні інструменти, електричне обладнаня зруйнували. А під час втечі під 
будинок театру підклали міни. Те саме вони зробили з історичним музеєм та 
музичною школою. Все, що цінне, з ненажерливою заздрістю забирали собі, а 
решту знищили.
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В час, коли Червона Армія почала рішучий штурм німецької оборони на під-
ступах Проскурова, гітлерівські головорізи зірвали дві водогінні станції, які давали 
місту 200 кубометрів води в годину, та велику електростанцію, яка давала 1600 кі-
ловат енергії.

Багато проскурівчан загнано в неволю в Німеччину. Багато дорослих, старих і 
дітей убито.

25 березня 1944 року ввійде в історію нашого міста як найвеличніше свято – 
день звільнення від німецьких загарбників.

З невимовною радістю зустрічало населення частини Червоної Армії, які ввій-
шли в Проскурів. Зараз же закипіла творча праця. Найперше почали з того, щоб 
забезпечити населення міста хлібом, водою і житлом.

Вже відремонтовано і пущено в експлуатацію млин, хлібзавод. Робітники елек-
тростанції на руїнах відшукали динамомашину, реставрували її, вона дає струм – 90 
кіловат енергії.Тепер колектив електростанції працює над тим, щоб збільшити по-
тужність станції.

Відбудовано також один водогін, який дає 30 кубометрів води на годину. Поча-
ла нормальну роботу міська баня, вона обслуговує 600 чоловік щоденно. Ближчими 
днями закінчують ремонт міської пральні. Почато відбудовчі роботи на цукрозаводі, 
на механічному, пивоварному заводах. Але це тільки перші кроки. Міськрадою і місь-
ккомом КП(б)У накреслено ряд невідкладних міроприємств по відбудові міста.

До 1-го травня потужність міської елекростанціі буде доведена до 700 кіловат. 
Вже в кінці цього місяця місто одержуватиме на добу 1500 кубометрів води.

Ведуться роботи по впорядкуванню міського парку, деревонасадженню, по роз-
бивці квіткових клумб і т.д.

До І5-го квітня буде відкрито готель на 35 ліжок, лікарню на 100 ліжок, дитячі 
ясла, бібліотеку, 1 ряд крамниць для торгівлі речами широкого вжитку.

Ми відбудуємо зруйноване і пограбоване місто, і наш рідний Проскурів буде 
гідний почесного імені обласного центру Радянського Поділля.

Петро Шимко, в.о. голови Проскурівської міської Ради депутатів трудящих

Радянське Поділля. –1944 р. – 15 квітня.– № 8. – Оригінал. Друкований відбиток.

№ 243
Рішення виконкому обласної ради депутатів трудящих і бюро обкому КП(б)У 

«Про будівництво електростанції в м. Проскурові»

17 квітня 1944 року

Прийнято як об’єднане рішення Виконкому обласної ради депутатів трудящих 
і бюро обкому КП(б)У 17-го квітня 1944 р.

В зв’язку з повним знищенням німецькими окупантами Проскурівської елек-
тростанції потужністю в 1800 НР з генераторами в 1200 кіловат,- місто залишилось 
зовсім без енергетичної бази. З метою відбудови енергетичної бази в м. Проскурові, 
для забезпечення електроенергією першочергових вимог міста, Виконком обласної 
ради Депутатів трудящих I бюро обкому КП(б)У

Постановляють:



Розділ V. Документи і матеріали про подолання наслідків окупаційного режиму

353

1. З наявних трьох електростанцій в м. Шепетівці, на базі міської електростанції 
імпортний не діючий локомобіль, потужністю в 720 НР з генератором в 640 кіловат, 
завезений в м. Шепетівку в період, Вітчизняної війни – передати Проскурівській 
електростанції в м. Проскурові першої черги.

2. Затвердити начальником будівництва Проскурівської електростанції першої 
черги інженера механіка тов. Пірогова Михайла Сергійовича.

3. Встановити термін будівництва і пуск в експлуатацію Проскурівськоі елек-
тростанції першої черги – 1-го вересня 1944 р.

4. Зобов’язати начальника будівництва Проскурівськоі електростанції тов. Пі-
рогова і зав Облкомунгоспом тов.Шарейко до 20-го травня 1944 року забеспечити 
складання технічного проекту і кошторису і 20-го травня подати на затвердження 
Виконкому обласної Ради депутатів трудящих і бюро обкому КП(б)У.

5. Просити РНК УРСР І ЦК КП(б)У зобов’язати Наркомат Комунального гос-
подарства командирувати в м. Проскурів бригаду електромонтажників-теплотехні-
ків для скорішого проведення будівництва Проскурівської електростанції.

6. Зобов’язати начальника будівництва Проскурівської електростанції тов. 
ПІРОГОВА і зам. секретаря обкому КП(б)У по промисловості тов. ДОНЧЕНКО 
18-го квітня ц. р. виїхати в м. Шепетівку для проведення організаційних робіт по 
демонтажу і перевозці електростанції в м. Проскурів.

7. Начальнику будівництва тов. Пірогову негайно приступити до підготовки 
і розчистки площадки для будівництва електростанції і приступити до заготівлі 
необхідних будівельних матеріалів (цемент, цегла, алюбастра). 

8. Зобов’язати в.о. голови Облплану тов. Лізунов та в.о. голови міськради де-
путатів трудящих тов. Шимко підшукати на місці весь необхідний будівельний 
материал, згідно заявки начальника будівництва і безвідкладно забезпечити від-
пуск необхідних буд. матеріалів в розпорядження нач. будівництва електростанції, 
а також виділити в розпорядження будівництва електростанції з наявної кількості 
в м. Проскурові: робочих коней 10 голів, возів – 5.

9. Запропонувати нищеперерахованим секретарям МК,РК КП(б)У, головам 
міських, районних Рад депутатів трудящих виділити з наявності в місті, районі 
спеціалістів: електромонтажників, каменщиків, слюсарів, плотників і слюсарів-
монтажників і до 2-го травня 1944 р. направити в розпорядження нач. будівництва 
Проскурівської електростанції тов. Пірогова в такій кількості:

Електро-
монтажників

Камен-
щиків

Плотни
ків

Слюсарів 
монтажників

м. Проскурів 5 3 2 3
м. Шепетівка 3 2 2 3
м. Кам'янець-Подільськ 3 2 2 2
м. Ст.Констянтинів 2 1 1 1
м. Заслав 2 1 1 1
м. Славута 2 1 1 1
м. Полонне 2 1 1 1
Дунаєвецький район 1 2 1 1
ВСЬОГО 20 13 11 13
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10. Зобов’язати секретарів Шепетівського і Проскурівського МК КП(б)У, голів 
цих міськрад – виділити з міського населення і до 25/ІУ-І944 року направити в 
розпорядження начальника будівництва Проскурівської електростанції чорноро-
бочих-такелажників: 

по м. Шепетівка – 40 чол.
по м. Проскурів – 50 чол.
11. Доручити голові Виконкому Обласної Ради депутатів трудящих тов. Ков-

басюку виділити з місцевого бюджету необхідну суму коштів в розпорядження на-
чальника будівництва для фінансування першочергових робіт будівництва.

12. Запропонувати директору електростанції тов. Петрову і завоблкомунгоспом 
тов. Шарейко одночасно з будівництвом електростанції в 720 НР – приступити до 
відбудови першого дізеля на базі зруйнованої німецькими окупантами Проскурів-
ської електростанції, для чого:

а) не пізніше 20/ІУ – скласти технічний проект відбудови першого дізеля і по-
дати проект на затвердження Виконкому обласної Ради депутатів трудящих і бюро 
обкому КП (б) У:

б) приступити до повної очистки зруйнованої електростанції від хламу,цегли і 
до розбору ставших нездатними стін;

в) детально перевірити стан фундаменту зруйнованої електростанції, стан пер-
шого і четвертого дізеля, подавши по цих питаннях свої міркування.

13. Зобов’язати Зав. Облторгвідділом тов. Левіцького і в.о. голови Проскурівської 
міської Ради тов. Шимко організувати побутове обслуговування інженерно-технічних 
робітників і робітників на будівництві Проскурівської електростанції, організувати не 
пізніще 1-го травня для указаного континенту спеціальну їдальню і гуртожиток.

14. Запропонувати Проскурівському МК КП(б)У організувати на будівництві 
Проскурівської елктростанції проведення масово-політичної роботи і культурного 
обслуговування серед працюючого колективу робітників і інженерно-технічного 
персоналу, а також розвернути соціалістичне змагання на дострокове виконання 
робіт по будівництву електростанції.

15. Доручити заступнику секретаря обкому КП(б)У по промисловості тов. 
Донченко взяти під безпосередній контроль і надати практичну допомогу в спра-
ві будівництва Проскурівської електростанції і про хід будівництва інформувати 
бюро обкому КП(б)У.

Просити РНК УРСР І ЦК КП(б)У затвердити цю постанову.

Секретар обкому КП(б)У /А. Устенко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. З, арк. 8-10. Копія. Машинопис.

№ 244
Постанова обкому КП(б)У «Про благоустрій могил і увічнення пам’яті бійців, 

що загинули в боротьбі з гітлерівськими загарбниками»

28 квітня 1944 року

Надаючи виключного значення справі обладнання братських та індивідуль-
них могил і увіковічнення пам’яті офіцерів, бійців Червоної Армії, що загинули 
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за звільнення нашої Батьківщини від німецько-фашистських загарбників, об-
ком КП(б)У

Постановляє:
1. Зобов’язати голів Виконкомів міських, районних і сільських Рад депутатів 

трудящих, секретарів міськкомів, – Райкомів ЛКСМУ до 15 травня 1944 року про-
вести такі міроприємства:

а) взяти на облік всі воєнні кладовища, братські та індивідуальні могили по-
хованих офіцерів, бійців і партизанів, що загинули в боях за звільнення Радянської 
Батьківщини від німецько-фашистських окупантів. Записати всі братські та інди-
відуальні могили в «Книгу пам’яті».

На міські і районні виконкоми Рад депутатів трудящих покласти обов’язок схо-
роннення «Книги пам’яті»;

б) надати всім кладовищам охайного вигляду (побудова огорожі, доріжок, за-
провадження озеленення);

в) виділити на загальних кладовищах окремі ділянки для погрібання померлих 
офіцерів, бійців Червоної Армії та партизан;

г) силами міських та районних архітекторів виготовити проекти 
пам’ятників і подати їх на затвердження виконкому обласної Ради Депутатів 
трудящих;

д) на великих братських могилах загинувших бійців, офіцерів і партизан вста-
новити пам’ятники, зробити на них довговічні підписи з визначенням прізвища, 
військових звань окремих офіцерів, бійців і партизан, що окремо відзначилися в 
боях;

е) на братських могилах з малою кількістю похованих офіцерів, бійців і пар-
тизан і на індивідуальних могилах встановити добре обтесані кам’яні плити, або 
чавунні дошки, зробивши на них довговічні надписи з визначенням прізвища і вій-
ськових звань похованих.

Встановлення пам’ятників проводити з урахуванням матеріалів, що є на 
місці. Витрати, пов’язані з проектуванням та встановленням пам’ятників, від-
нести за рахунок позалімітних капіталовкладень. Витрати по охороні та до-
гляду за могилами віднести за рахунок оперативних витрат міст і Райкомун-
госпів.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника голови Ви-
конкому Обласної Ради депутатів трудящих тов. Крюкова.

Секретар обкому КП(б)У /А. Устинко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 3, арк. 13-14. Копія. Машинопис.

№ 245
Повідомлення керівництва м. Кам’янця-Подільського про зібрані подарунки 

для військових підрозділів, що визволяли місто 

28 квітня 1944 року

Готуючись до 1 Травня, трудящі міста приготували понад 450 подарунків для 
бійців і командирів частин, які визволили Кам’янець-Подільський. Надійшло по-
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над 1400 кг різних продуктів, кондиторських виробів, тютюну та інш. Працівники 
плодозаводу приготували 53 подарунки, заготзерно та індпошиву – 62.

О. А.

Бюлетень (м. Кам’янець-Подільський). – 1944 . – 28 квітня. – № 30. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 246
Телеграма жителів м. Шепетівки Й. Сталіну про зібрані кошти для будівництва 

танків шепетівським дивізіям

28 квітня 1944 року

Примите от трудящихся города Шепетовки сердечную благодарность за осво-
бождение от немецких разбойников тчк. Чтобы отомстить врагу за его злодеяния 
и приблизить час окончательной победы над фашистскими вандалами трудящиеся 
города из личных сбережений за два дня внесли в банк 200 тысяч рублей на строи-
тельство танков для Шепетовских дивизий. Взнос средств продолжается. Желаем 
Вам, дорогой учитель, здоровья и долгих лет жизни.

Секретарь Шепетовского горкома КП(б)У /Лавренко/
Председатель горисполкома /Сторожук/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 461, оп. 2, спр. 57, арк. 72. Копія. Машинопис.

№ 247
Лист жителів Городоцького району 

Й. Сталіну з подякою за визволення від гітлерівців та зобов’язаннями щодо 
відбудови господарства

30 квітня 1944 року Москва, Кремль тов. Сталіну

Мы, трудящиеся Городокского района: рабочие, колхозники, люди интелли-
гентного труда, собравшиеся впервые после двух с лишним лет немецкой оккупа-
ции на торжественное собрание, посвященное Первому маю, шлем Вам, наш отец, 
учитель и друг пламенный привет и поздравление по поводу международного 
праздника трудящихся Первого мая и по поводу новых славных побед героической 
Красной Армии на фронтах Отечественной войны с заклятым врагом человече-
ства – немецко-фашистскими захватчиками.

После 2-х лет и 10 месяцев неволи, насилия и мук сегодня, в день Первого мая, 
мы выражаем глубокую благодарность нашей славной Красной Армии, которая 
под Вашим водительством, тов. Сталин, освободила нас и изгоняет из пределов на-
шей священной земли немецко-фашистских поработителей.

За два года и десять месяцев немецкой оккупации немецко-фашистские за-
хватчики разрушили-разграбили и уничтожили хозяйство района, разрушили 
и уничтожили все культурные учреждения, десятки тысяч людей истреблены и 
угнаны на каторгу в Германию. Таков черный итог хозяйствования немцев в на-
шем районе.
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Фашистам не удалось превратить наш народ в своих рабов. Народ-герой жил и 
боролся. Ни днем, ни ночью не знали гитлеровские бандиты покоя на нашей земле, 
они своею черной кровью платили за свои страшные злодеяния.

Теперь мы снова стали свободными гражданами Советского Союза. Прошел 
месяц нашего освобождения. За это время мы восстановили механический завод, 
электростанцию, сахарный завод, восстановили и работают 25 неполносредних и 
средних школ в районе, работает радиоузел, баня, парикмахерская, пекарня, вос-
становлена МТС и отремонтированы тракторы.

На первое мая район завершил сев ранних зерновых колосовых и сейчас про-
водит сев поздних культур.

В фонд Красной Армии нами собрано десять тысяч центнеров хлеба.
Мы обещаем Вам, тов. Сталин, что будем бороться за восстановление хозяй-

ства района, за високий урожай, всех культур, будем работать так, чтобы помочь 
нашим героическим воинам окончательно уничтожить фашистского зверя, чтобы 
Вы, т.Сталин, сказали нам: « Это гвардейцы тыла».

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕРОИЧЕСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ДРУГ И УЧИТЕЛЬ ВЕЛИКИЙ т. СТАЛИН!

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 71, оп. 2, спр. 36, арк. 53-54. Копія. Машинопис.

№ 248
Лист жителів Антонінського району бійцям військової частини № 53669

30 квітня 1944 року 

Гвардии генерал-майору тов. Иванову с благодарностью за освобождение от 
немецко-фашистских оккупантов и поздравлением с праздником 1 мая.

Дорогие наши воины освободители.
Исполнительный комитет Райсовета Депутатов Трудящихся Антонинского ра-

йона и Районный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Украины от 
лица всех трудящихся Антонинского района поздравляет Вас с праздником Первого 
мая, шлет Вам свой горячий привет и сердечную благодарность за освобождение тру-
дящихся нашего Антонинского района от гнета немецко-фашистских захватчиков.

Дорогие наши воины.
С невыразимой радостью трудящиеся района встретили день освобождения от 

фашистского ига. 
Нет слов чтобы передать ту радость и благодарность, которая наполняет серд-

ца каждого из нас при мысли, что благодаря молниеносному героическому удару 
Вас, Чудо-Богатырей, по проклятым немецким захватчикам наш район освобожден 
от ненавистных немецких палачей, и трудящиеся Антонинщины снова живут под 
счастливым солнцем Сталинской Конституции.

С первого дня освобождения нашего района трудящиеся Антонинщины с 
энтузиазмом взялись за восстановление разрушенного фашистами хозяйства района.

Восстановлены и работают в Райцентре Антонинах: электростанция, телефонная 
связь, радиоузел, почта, районный клуб. Промышленный комбинат – швейные и сапожные 
мастерские, баня, маслозавод, кооперация и другие предприятия и учреждения.
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В районе уже открыто 12 школ, в которых обучаются 3826 детей. Восстановлены 
две Машинно-Тракторные Станции.

Колхозы района к Первому мая заканчивают в основном посев ранних ярых 
культур и сахарной свеклы.

Восстановлены в колхозах района 64 животноводческих ферм.
Мы работники тыла удвоим наш труд, нашу энергию на наших социалистичес-

ких полях, колхозных фермах, выростим богатый урожай, удесятерим продукцию 
колхозных животноводческих ферм и обеспечим нашу доблестную Красную Ар-
мию хлебом, мясом и другими продуктами.

Дорогие наши герои. Пусть самоотверженный труд трудящихся Антонинщины 
по восстановлению хозяйства района будет нашей благодарностью Вам за осво-
бождение нас от немецкого ига.

Желаем Вам дальнейших успехов в борьбе за полное очищение нашей совет-
ской земли от фашистской нечести. 

Смерть немецким захватчикам!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕРОИЧЕСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ, ЕЕ БОЙЦЫ, 

ОФИЦЕРЫ И ГЕНЕРАЛЫ!
ДА ЗДРАВСТВУЮТ БОЙЦЫ, СЕРЖАНТЫ И ОФИЦЕРЫ ВОИНСКОЙ 

ЧАСТИ ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА И В А Н О В А!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ СОВЕТСКАЯ УКРАИНА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНО-

КОМАНДУЮЩИЙ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩ 
СТАЛИН!

От лица трудящихся Антонинского района, Каменец-Подольской области.

Председатель исполкома, секретарь райкома КП(б)У 
/Месяцев/ /Хорунженко/

30 апреля 1944 года г. Антонины, Каменец-Подольской области.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 32, оп. 2, спр. 13, арк. 8-9. Копія. Машинопис.

№ 249
Постанова обкому КП(б)У «Про заходи по відбудові міського господарства 

обласного центру м. Проскурова»

квітень 1944 року 

1. Представленийи міськрадою і міським Комітетом КП(б)У план міроприєм-
ства по відбудові міського господарства і очистки міста затвердити.

2. Зобов’язати всіх керівників міських і обласних організацій і установ викона-
ти роботи, перераховані в плані міроприємства в установлені сроки.

3. Зобов’язати в. о. голови Виконкому міськради депутатів трудящих тов. Шим-
ко, секретаря міськкому КП(б)У тов. Пуценка широко залучити населення міста до 
відбудови і розчистки міста від бруду і хламу.

4. Зобов’язати міськком КП(б)У і міськраду забезпечити щоденно вихід на 
очистку міста не менше 1000 чоловік міського населення, а також встановити для 



Розділ V. Документи і матеріали про подолання наслідків окупаційного режиму

359

кожної міської і обласної організації мінімум робітників і службовців, яких необ-
хідно виділяти на проведення робіт по очистці міста.

Секретар АР ОБКОМУ КП(б)У /А. Устенко /

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. І2, спр. 2, арк. 3-4. Копія. Машинопис.

№ 250
Постанова обкому КП(б)У «Про відновлення випуску газет в районах 

Кам’янець-Подільської області»

квітень 1944 року 

Бюро ОБКОМУ КП(б)У постановляє:
1. Дозволити відновити з 1-го травня 1944 року випуск районних газет слідую-

чим районам області:
Антонінському, Базалійському, Віньковецькому, Вовковинецькому Волочись-

кому, Городоцькому, Грицівському, Деражнянському, Дунаєвецькому, Летичів-
ському, Ляховецькому, Меджибізькому, Міньковецькому, Михалпольському, Но-
воушицькому, Орининському, Остропільському, Сатановському, Смотрицькому, 
Солобковецькому, Старокостянтинівському, Черноострівському, Ярмолинецько-
му, Проскурівському і Довжоцькому районам.

2. Затвердити слідуючі назви районних газет і їх тиражі:
1. Антонінський район  –  «Ленінець»  тираж 500 екз.
2. Базалійський  -»-  –  «Сталінець» -»-  500 «
3. Віньковецький -»-  –  «Радянський патріот» «-»- 500 «
4. Вовковинецький -»-  –  «Вовковинецька правда»  -»-  500 «
5. Волочиський -»-  –  « З о р я» -»-  500 «
6. Городоцький -»-   –  «Стахановські темпи»  -»-  500 «
7. Грицівський -»-   –  «Колгоспне життя»  -»-  500 «
8. Деражнянський -» -  –  «Прапор Ленінізму»  -»- 500 «
9. Дунаєвецький -»-   –  «Ленінський шлях»  -»- 500 «
10. Красилівський -»-   –  «Сталінським шляхом»  -»- 500 «
11. Летичівський -»-   –  «За Батьківщину»  -»-  500 «
12. Ляховецький -»-   –  «Радянське життя»  -»-  500 «
13. Меджибізький -»-   –  «Сталінський прапор»  -»-  500 «
14. Миньковецький -»-   –  «Колгоспне село»  -»- 500 «
15. Михалпольський -»-   –  «Колгоспник»   -»- 500 «
16. Новоушицький -»-   –  «Радянське село»  -»- 500 «
17. Орининський -»-   –  «Червоний прапор»  -»- 500 «
18. Остропільський -»-   –  «Вперед»  -»-  500 «
19. Проскурівський -»-  –  «Радянська правда»  -»-  1000 «
20. Сатанівський  -»-   –  «Колгоспна газета»  -»-  500 «
21.Смотрицький район  –  «Правда колгоспника»  тираж 500 екз.
22. Солобковецький -»-  –  «Прапор колгоспів» -»- 500 «
23. Старокостянтинівський «  –  «Червона зірка» -»- 1000 «
24. Старосинявський-»-  –  «Колгоспні лани» -»- 500 «
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25. Староушицький -»-  –  «Наддніпрянська правда -»- 500 «
26. Теофіпольський -»-  –  «Голос колгоспника» -»- 500 «
27. Фельштинський-»-  –  «Колективна праця» -»- 500 «
28. Чемеровецький -»-  –  «Голос стахановця» -»- 500 «
29. Чорноострівський -»-  –  «Колективіст» -»- 500 «
30. Ярмолинецький -»-  –  «Шляхом Леніна» -»- 500 «
31. Довжоцький район 
      та м.Кам’янець-Подільський –  «Прапор Жовтня»  -»- 1000 «
3. Встановити періодичність виходу районних газет дві на тиждень, по середам 

і суботам.
4. Зобов’язати секретарів РК КП(б)У до 30-го квітня укомплектувати апарат 

редакції і представити на затвердження бюро обкому КП(б)У редакторів районних 
газет, або в.о.редакторів.

Секретар обкому КП(б)У /А. Устенко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 3, арк. 4-5. Копія. Машинопис.

№ 251
Звернення наради передовиків сільського господарства трудящих Городоцького 

району із закликом відбудувати народне господарство 

травень 1944 року

Знаменні дні переживає наша Батьківщина. Великою радістю сповнені серця 
радянських людей.

Героїчна Червона Армія, керована Геніальним полководцем Маршалом Радян-
ського Союзу нашим рідним Сталіном, нестримно рухається вперед на Захід, за-
вдає німецьким розбійникам все нових і нових ударів, громлячи на своєму шляху 
хвалені німецькі дивізїі, знищуючи їх техніку, визволяє міста і села від гітлерів-
ських убивців.

Недалекий той час, коли Червона Армія, яку веде Великий Сталін остаточно 
очистить від фашистських бандитів всю Радянську землю.

Наслідуючи приклад героїзму наших воїнів, трудящі тилу працюють не шко-
дуючи сил до повного розгрому і знищення клятого ворога. Нас, працівників сіль-
ського господарства, запалює на нові подвиги Першотравневий Наказ товариша 
Сталіна, в якому так чітко і ясно сказано про остаточну перемогу над ворогом.

До війни наш район був одним з передових районів на Кам’янеччині. Багата 
була економіка району, а наші колгоспники жили заможно і культурно. Багато 
колгоспів нашого району були учасниками Всесоюзної Сільськогосподарської ви-
ставки. Славився колгосп «Перемога» своїми високо-удійними коровами, ситими 
кіньми, добре вгодованими свиньми. Три рази колгосп брав участь на Всесоюзній 
Сільсько-господарській виставці, а колгоспники цього колгоспу за хорошу працю 
побували на виставці в рідній Москві. По 14 центнерів зернових, 300 цен. цукрових 
буряків з гектара, збирали ми в середньому по району, а ланкові колгоспу «Револю-
ційна Нива», «Перемога»,»Партизан» давали по 500 і більше центнерів цукрового 
буряку з гектара.
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Кожен колгосп має по 4-5 ферм, тілько великої рогатої худоби на фермах було 
4423 голів, свиней 4І74,овець –1 411 і 14378 штук птиць, коней було 6047 штук.

Німецькі варвари під час свого господарювання наробили багато шкоди: майже 
1000 громадських будівель спалено, розбито і розграблено, а худоба і птиця пого-
лівно вся знищена, квітучі, родючі поля поросли бур’янами, тисячі дівчат і юнаків 
вивезли німецькі бандити на каторгу в Німеччину.

Всі ми зазнали багато мук і страждань, але ми вірили, що настане день, який 
принесе нам свободу. Цей день настав. Героїчна Червона Армія 26-го березня 1944 
року на своїх штиках принесла визволення нашому району, і цей день назавжди 
останеться в нашій пам’яті.

Товариші! З перших днів ми взялися за відновлення зруйнованого господар-
ства району, сівбу провели на високому агрономічному рівні, а ранні зернові по-
сіяли за 10 робочих днів – посіяли більше на 900 га.

Дружно взялися за організацію колгоспних ферм. Уже організовано 7 ферм, в 
яких налічується 1133 голів, великого рогатого скота 9, свиноферм – 135 голів, І 17 
овцеферми з них ... голів.

Колгосп села Черноводи ім. Ворошилова, Лісоводи «17-тиріччя Жовтня» ма-
ють по три колгоспні ферми.

Здано в фонд Червоної Армії 13420 центнерів хліба.
Товариші ! Ми знаємо, щоб остаточно добити раненого звіря в його власній 

берлозі потребується велике напруження зусиль, не покладаючи рук, ми повинні 
працювати на визволеній Радянській землі, якнайшвидше відновити зруйноване 
гітлерівськими грабіжниками колгоспне господарство, дати більше хліба і с-г про-
дуктів Доблесній Червоній Армії і своєму народу.

Найпочесніші завдання в ці героїчні дні Вітчизняної війни для працівників 
сільського господарства Радянської України:

1. Добитись середньої врожайності по району зернових-І000 п.,цукрового буря-
ку 300 цен., картоплі 250 цен. з кожного гектара.

2. Старанно і своєчасно проводити прополку зернових, дбати про те, щоб повну 
очистку зернових від бурянів закінчити до виходу їх в стрілку.

3. Звертаючи особливу увагу на вирощування насіньових ділянок , закрипити 
за ними бригади і ланки.

На слаборозвинених посівах провести підживлення і видову прополку.
4. Будемо наполегливо боротися з сорняками шляхом своєчасних прополок по-

сівів, міжрядкового обробітку просапних культур, заведем такий порядок на полях 
при появі бур’янів на межах, канавах скошувати до їх цвітіння.

5. Ланкові колгоспниці Ви знаєте свою землю.
Партія і Уряд звертають особливу увагу на обробіток цукрових буряків, при-

ложимо всіх зусиль, щоб виконати ці заходи, а саме: шарівку буряків провести при 
появі сходів і закінчити в два – три дні. Проривку розпочати в стані вилучки і за-
кінчити не пізніше появлення двох пар справжніх листочків і закінчити в 5-6 днів, 
на зріднених місцях під час шарівки переводити насів, а під час проривки – на-
садження кореня.

Забезпечити густоту насадження на кожному гектарові до збирання не менше 
95 тисяч корнів.



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

362

Провести двух – трьохразове глибоке рихлення. Провести двохразову підкорм-
ку. Обкопати всі площі канавками. Для боротьби зі шкідниками виготовити по 5-ть 
штук коритець на 1 га, гуселовок, блохоловок та волоків по одній штуці на кожних 
10 га посіву буряків. 

Організувати боротьбу зі шкідниками, при допомозі курей з розрахунку 8-10 
на 1 га. 

6. Надаючи великого значення в розвитку тваринництва, кожному колгоспові 
шляхом контрактації і закупівлі худоби, а також за рахунок приплоду молодняка 
організувати не менше 3-х тваринницьких ферм.

7. Закликаємо всіх робітників тваринництва прикласти всіх зусиль в забеспе-
ченні на зиму тварин ситими кормами і теплими приміщеннями. Добитись такого 
стану, щоб не було ні одного випадку загибелі тварин.

8. Закликаємо всіх конюхів, їздових і колгоспників забеспечити добрий ухід за 
кіньми. Кожному колгоспному коню дбайливого господаря.

9. Товариші трактористи і комбайнери повністю використовуйте трактори, 
комбайни і сільськогосподарські машини. Допоможіть колгоспам в піднятті парів і 
уборці Сталінського врожаю. 

10. Товариші агрономи, обеспечте якісний догляд за колгоспними посівами, 
допомагайте ланковим і бригадирам рільничих бригад одержати високий уро-
жай.

11. Товариші колгоспники і колгоспниці, партія і Уряд поставили перед Вами 
завдання домагатися в 1944 році всемірного підвищення врожайності і збільшення 
валового збору зерна та інших сільськогосподарських культур. Так будьмо ж до-
стойні цієї вимоги.

Зміцнюймо свої бригади і ланки, не допускайте знеосібки обробітку земель, 
живого тягла і інвентарю. Широко застосуйте індівідуальні норми виробітку, кри-
піть трудову дисціплину кожного колгоспника на своїх польових роботах.

Виконання цього завдання буде гідною відповіддю на Першотравневий Наказ 
товариша Сталіна на нове напруження сил усього Радянського Народу для оста-
точної перемоги над клятим ворогом.

Без підпису.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1618, оп. 2, спр. З, арк. 3-6. Копія. Машинопис.

№ 252
Телеграма Сталіна секретареві Шепетівського райкому КП(б)У Лавренко, 
голові міськвиконкому Сторожуку з подякою за зібрані жителями району 

200 000 руб. для побудови танків

травень 1944 року

Передайте трудящимся города Шепетовки, собравшим 200.000 рублей на стро-
ительство танков для Шепетовских дивизий, мой братский привет и благодарность 
Красной Армии.

И. Сталин.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 46І, оп. 2, спр. 57, арк. 1. Копія. Машинопис.
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№ 253
Лист комсомольців гвардійської Проскурівської військової частини 

П-П 03357-В  комсомольцям Проскурівщини
17 травня 1944 року

Дорогие друзья!
Мы, комсомольцы Гвардейской Краснознаменной Проскуровской воинской 

части, шлём Вам свой боевой Гвардейский привет и желаем Вам наилучших успехов 
в Вашей плодотворной работе. В жестоких боях за город Проскуров, села, деревни 
Проскуровского района комсомольцы нашего подразделения показали образцы 
стойкости и мужества.

Особенно отличились комсомольцы Сазонов А. И., Носов Д. И., Антипин 
Н. Д., Кобелев Г. П., Тузовский А. Н., Демидов Д. М., Махорублидзе И. Евсеев Е. 
Н., Мазакова В. А. и другие, из числа которых большинство удостоены высоких 
правительственных наград. Мощными залпами громили ненавистного врага и 
уничтожили немало: солдат, офицеров и техники противника.

Наш любимый Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза 
И. В. Сталин в своем первомайском приказе № 70 поставил перед Красной Армией 
ответственную задачу: изгнать из нашей священной земли немецко-фашистских 
захватчиков, вызволить из немецкой неволи наших братьев поляков, чехословаков 
и другие союзные с нами народы Западной Европы, находящиеся под пятой гит-
леровской Германии и добить раненого немецкого зверя в его собственной берлоге 
Германии.

Воодушевленные приказом тов. Сталина наши комсомольцы, готовясь к ре-
шающим боям упорно взялись за еще лучшее изучение и освоение нашей боевой 
техники, чтобы в любую минуту по приказу командования обрушить всю силу и 
мощь своего огня на уползающего в свою берлогу раненого немецкого зверя и окон-
чательно добить его на его собственной территории.

Надеемся, что комсомольцы Проскуровского района своим упорным трудом 
также приблизит час окончательного разгрома Гитлеровской Германии. А также 
надеемся, что Вы, выполняя приказ тов. И. В.Сталина № 70 и решения 12-го плену-
ма ЦК ВЛКСМ, проведете среди населения широкую политмассовую работу, и са-
мое главное наладите работу комсомола в школе и в деревне так как комсомольцы 
являются верным помощником партии Ленина-Сталина и передовым отрядом на-
шей молодежи.

Надеемся, что комсомольцы Проскуровского района приложат все свои силы, 
проявят свою инициативу и с энергией, присущей комсомольцам, помогут восста-
новить разрушенное хозяйство. Мы, в свою очередь, выполняя приказ тов. И. В. 
Сталина № 70, обязуемся:

1. Еще больше крепить нашу воинскую дисциплину.
2. Ежедневно повышать свое боевое мастерство.
3. Отлично изучить свою боевую специальность.
4. Постоянно повышать идейно-политический уровень.
5. Увлекать своим личным примером на боевые подвиги несоюзную молодежь.
6. Мы не забываем ни на минуту, что нас ждут как освободителей миллионы 

советской молодежи, насильно угнаных в немецкое рабство.
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7. Мы отомстим врагу, за все его злодеяния, за кровь и слёзы советских людей, 
за разрушенные города и села, за надругательство над нашим народом.

Проклятие и смерть Гитлеровским палачам!
Да здравствует наша Великая Родина!
Да здравствует Ленинско – Сталинский комсомол!
Да здравствует наша большевистская партия, неустанно и заботливо 

воспитывающая молодое поколение, ведущая от победы к победе!
Да здравствует наш учитель и вождь тов. И. В. Сталин!
17/У-44Г.  Настоящее письмо обсуждалось на общем комсомольском собрании.

Подписали: Жданов, Радницын, Махароблидзе, Сычев, 
Мазакова, Седюхов, Носов, Сазонов.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1638, оп. 1, спр. 8, арк. 10-11. Копія. Машинопис.

№ 254
Доповідна записка Ізяславського райкому ЛКСМУ Кам’янець-Подільському 

обкому ЛКСМУ «Про участь комсомольців та молоді району в проведенні 
весняного сіву»

19 травня 1944 року

І. Для мобілізації комсомольців і молоді району на успішну підготовку та про-
ведення весняної сівби 2/Ш-І944 року відбулася перша районна нарада колгоспної 
молоді, на якій молодь району взяла конкретні зобов’язання.

1. Молодь району взяла зобов’язання на сівбі працювати від зорі до зорі, пере-
виконуючи норми виробітку.

Незважаючи на великі рани, нанесені нашому району німецько-фашистськи-
ми загарбниками, ми своєчасно високоякісно провели весняну сівбу. Виконали 
план посіву ранніх зернових на 115%, план – 7850 га, посіяно на І/У – 8676 га, а на 
5/У-44 р. – 115%. На 29/У-1944 року загальний план по району – 13000 га, посіяно 
13140 га – 101,7% в тому числі зернових – 106,1%. Характерним фактом є те, що 
на весняній сівбі в більшості працювала молодь. По району та сівбі працювало в 
середньому 1215 чол. молоді. Першими в районі закінчили весняну сівбу колгосп 
«Спартак» с. Покощівки (голова колгоспу т. Чорний, секретар КСМ організації Па-
січник). Із плану посіву ранніх зернових 125 га посіяно 168 га. В цьому колгоспі 6 
комсомолок працюють ланковими, а всього молоді на посівній працювало 175 чол. 
Колгосп «Комунар» с. Васьковець (голова колгоспу Кукуріка, секретар тов. Панфі-
лов). Із плану 310 га посіяно на І/У 367 га. З 45 колгоспів району 42 в установле-
ний термін перевиконали план посіву ранніх зернових (про факти кращої роботи 
молоді написано в доповідній записці за 7/У-44 року. На польових роботах в районі 
працювало 2000 учнів. Так по с. Більчин 80 чол., по с. Покощівка 42 учні і т.д.

2. Під час відступу німців весь інвентар МТС і колгоспів був розібраний і по-
ламаний, а в багатьох селах погорів. В перші дні роботи колгоспів весь розібраний 
інвентар звезено і почато його ремонт.

В ремонті с-г інвентарю в колгоспах брало участь 82 чол. молоді Найкращу 
участь в ремонті с-г інвентарю брав молодий колгоспник з Покощівки Кривинчук 
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Борис (1928 р.). По селі Клембівці по ремонту тракторів і с-г машин працювали 
Николайчук Василь Гр. (1920 р.), Кучер Ліда І ( 1928 р.), Дукачь Галина І. ( 1926 р.), 
Лівчук Люба І. (1928 р.).

Зараз працюють трактористами і прицепщиками по с. Більчик в ремонті с-г 
реманенту, приймало 5 чол. молоді; Жирік Іван, Калетчен Іван, Жирик В., Мельник 
Волод., Літвінчук Іван.

3. Для швидкого відремонтування тракторів, с/г машин в р-ні був проведений 
збір запасних частин до тракторів і с-г машин.

Майже всі 35 тракторів МТС відремонтовані за рахунок зібраних зап. частин 
трактористами, молоддю і учнями шкіл. Крім цього, за 2-хнедільник і пізніше зібрано:

1.  Бочкотари – 45 шт.
2.  Радіаторів – 3 шт.
3.  Шарикоподшипників – 15 шт.
4.  Роліко-підшипн. – 5 шт.
5.  Ключів ріжних – 30 шт.
6.  Шариків ріжних – 35 шт.
7.  Підшипників і роликів – 37 шт.
8.  Зубів до борін – 560 шт.
9.  Шлюфів до орчиків – 250 шт.
10.  Лемешів – 27 шт.
11.  Шотвів до тракторів – 10 шт.
12.  Коліс до тракторів – 4 шт.
13.  Тракторна рама – 1 шт.
14.  Рульових тяг – 2 шт.
15.  Задня вісь з 4 шестернями – 1.
16.  Коробка швидкостей – 1 шт.
17.  Трубка з решітчатою кришкою 
18.  Шплінт із шестернею – 1 шт.
19.  Криша для коліс – 2 шт.
20.  Гайок – 370 шт.
21.  Болтів 83 шт.
Всього, молодь взяла зобов’язання зібрати запасних частин на 5000 карбован-

ців, а зібрали в ріжні періоди на 25000.
Найкраще було поставлено збір запасних частин по с. Михні, Припутні і др.
4. Тракторні курси в районі не працюють.
5. План збору насіння по району в тис. центнерів, зібрана по району 12162 ц. а 

було зобов’язання 10 т.ц.
Всі комсомольці с. Покощівки по 2 ц. в посівний фонд колгоспу. Секретар КСМ 

організації с. Васьківці т. Панфілов зібрав 83 ц посівного матеріалу. По с. Лопушно-
му молоді колгоспники: Приступа Віталій, Антонюк Василь, Мартинюк А. зібрали 
188 ц.посівматеріалу; при допомозі молодих колгоспників с. Щуровець; Погребню-
ка Трофима, Гарпик Катерини зібрано 327,8 ц посівм.

6. На польових роботах в районі працювало молоді:
Трактористами – 10 ч., прицепщиками – 35 ч., плугатарями – культиваторщи-

ками – 660 ч. , боронувальщиками – 180 чол., сівальщиками – 30 чол. (в більшости 
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в районі був ручний сів). По с. Покощівці молоді сівальщики Тарасенко Анато-
лій (1929 р.), Сидорчук Ольга (1927 р.) – при нормі 5 га засівали 6 га, конюхами 
15 чол.

Вся інша молодь працювала на других роботах. В середньому по району працю-
вало 1000 корів.

Так по селу Покощівка щоденно працювало 16 корів, на своїх коровах працюва-
ли комсомольці: Данилюк Василь, Гаминюк Лікера, виконуючи норму на 111-120%.

По Клембівці (секретар Бондарук) щоденно працювало 65 корів на боронуван-
ні, зробили 85 га в два сліди.

Ланкова 2-ої бригади колгоспу ім. Сталіна (Зубарі) Кучер Василина (1924 р.) 
працюючи на коровах, виорювала замість норми 0,5 га 0,75 га.

3. В районі організовано 45 комсомольсько-молодіжних ланок високого вро-
жаю. Кращими ланками в районі є ланка Прокопчук Марії (Михнів) в ланці 12 ді-
вчат, які на копці вручну виконували норми на 180-200 %. Пакарчук Марії (Міхнів) 
(в ланці 12 дів., на копці вручну виконують норми на 150-200%). Ланка МАЛЮЕ 
Хими (Мислятин) взяла зобов’язання зібрати 25 ц. зернових з га, цук. бур. -400, 
картоплі 500 ц. Ця ланкова премійована на нараді передовиків с-г району І9/У-І944 
року.

С. Щуривчики – ланка Сидорчук Фані (1927 р.) щоденно виконує норму на 
125-130%.

С. Лютарка – ланка Грейман Ганни (1925 р.) являється найкращою в колгоспі, 
виконує норму на 130%.

9. Під час весняної сівби серед молоді було організовано соцзмагання.

Без підпису.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1622, спр. 8, арк. 19. Копія. Машинопис.

№ 255
Рішення першого зльоту комсомольців і молоді Вовковинецького району 

21 травня 1944 року

Немецко-фашистские разбойники вероломно напали на нашу Родину, отобра-
ли у нас юношеские годы, и за этих 2 года и 9 месяцев немецкого хозяйничания нам 
пришлось пережить много трудностей и лишений.

Гитлеровские разбойники жгли наши сёла, тысячи молодежи из сёл и районно-
го центра убили и замучили, угнали в немецкое рабство.

Стремительными темпами наступает Красная Армия и упорной борьбой 
Красных партизан, находящихся в тылу врага, в нашем районе не дали возможнос-
ти фашистам завершить свои злодейские планы поголовного разграбления народ-
ного добра и увезти весь урожай 1943 года. Воодушевлённые победой доблестной 
Красной Армии мы, комсомольцы и молодежь Волковинецкого района, самоотвер-
женно трудимся на полях колхозов, весенний сев окончил район в срок, в чем была 
наша основная помощь нашим колхозам, нашей Красной Армии.

Наш район занесён на областную доску почета за своевременное проведение 
сева ранних культур.
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Трудящиеся Волковинецкого района подписались за один день на 3-й военный 
государственный заем, на сумму, что составляет 120% подписки по району.

3-й военный займ провели так, что ни один юноша и девушка не остались, 
чтобы не приобрели облигаций третьего военного займа.

Пусть преобретенные на наши средства бомбы и снаряды обрушатся на головы 
немецким бандитам.

В помощь нашей родной Красной Армии и в благодарность Верховному 
Главнокомандующему маршалу Советского Союза любимому Сталину за наше 
вызволение из немецкого рабства мы, комсомольцы и молодежь Волковинецкого 
района, обязываемся работать еще лучше, мы выполним на деле слова тов. Сталина.

«Будем помощниками партии, и там, где нет партийной организации, мы, 
комсомольцы, будем проводниками партийных директив в массы». 

В предстоящих задачах сельско-хозяйственных работ, а также повышении уро-
жайности, мы постараемся выполнить с честью. Берем на себя обязательства:

1. Получить средний урожай всех зерновых культур с площади 13269 га по 100 
ц с каждого гектара.

2. Картошки с площади 802 га по 100 ц с гектара.
3. Табаку с площади 100 га по 11 ц с гектара.
4. Клеверу по 3 ц с гектара.
5. Озимого рапсу с площади 570 га по 16 ц с гектара.
6. Для обеспечения означенного урожая мы обязываемся провести мероприя-

тия:
Прополоть все зерновые культуры на площади 13269 га, первый раз до 31 мая 1944 

года, второй раз прополоть яровой посев на площади 4168 га до 15 июля 1944 года.
Все просапные культуры, картофель, просо, кормовой буряк, кукурузу, пропо-

лоть на площади 1436 га при появлении всходов, за 4 рабочих дня.
Обеспечить ремонт уборочного инвентаря до 20/УІ-44 года.
Ремонт зернохранилищ, а также ремонт зерноочистительных машин до 25/УІ-

44 года.
Начать уборку зерновых культур на площади 10318 га в стадии полной спелос-

ти и кошенных делянок на площади 1866 га в полной спелости.
Закончить уборку яровых зерновых культур за 13 рабочих дней. Привлечь для 

работы на полях 1000 коров. Наряду с уборкой заскирдовать 10770 га -80% убран-
ной площади.

Не допускать при уборке разрыва между косовицей, вязаньем и скирдованием.
Обмолот с площади 13469 начать на пятый день, с начала уборки и закончить 

за 32 рабочих дня.
Уборку прочих зерновых культур провести в самые сжатые сроки, не больше 6 

рабочих дней. Уборку картошки, а также кагатование ее и сдачу государству – за-
кончить І/Х-44 года.

Вывозку хлеба государству закончить І/ІХ-44 года. Пахоту чистых паров за-
кончить І/УІ-44 года на площади 3000 га, вывезти 2200 т гною на площади 220 га.

Первую культивацию паров закончить на протяжении 8 рабочих дней, до 25/
УІ-44 года. Вторую культивацию паров провести с 15/УП 1944 г. по 25/УП-44 года. 

С 1 августа начать предпосевную кампанию озимых культур на площади 4120 га.
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Все семена озимых культур 11200 ц до 10 августа очистить и проверить в контр-
ольно-семенной амбулатории их пригодность.

Закончить озимый посев 9/ІХ-44 года.
Своевременно убрать семенной клевер и своевременно его обмолотить, не до-

пустить обмолот зимой.
Организовать повседневную борьбу с вредителями с-х. культур, полностью 

убрать падалицу в садах и не допустить потер огородних культур.
Применить все механические и химические способы, для чего привести в го-

товность аппаратуру до І/VІ-44 года.
7. С целью улучшения работы в колхозе дать возможность матерям маленьких 

детей посещать работу, для этого организовать в каждом колхозе дет-ясли, садики, 
площадки.

По животноводству
I. Организовать в каждом колхозе 4 фермы.
До конца 1944 года иметь поголовье: лошадей – 4000 г. круторогатого скота – 

2300 г., свиней – 1600 шт.; овец – 4000 г.; птицы – 6000; пчел – 1500 ульев.
2. Построить 3 новых конюшни и отремонтировать – 47, а также отремонтиро-

вать для круторогатого скота – 37; свинарников – 37, овцетваринных ферм – 37 и 
приспособить 37 помещений для птицы.

Закончить ремонт всех помещений не позже 1 октября 1944 г. До 25/VІ-44 года 
подготовить на курсах зав. фермами.

3. Заготовить на стойловый период доброкачественных кормов грубых – 20.000 
тонн, соковитых – 8.950 т.

4. Выполнять зооветправила, ликвидировать заразные заболевания животных, 
не допускать ни одного падежа, довести до средней и высшей упитанности.

Молодежь берет шефство над конем. 
Политмассовая работа

1. Привести в порядок избы-читальни и клубы до 25/УІ-44 г., чтобы были в них 
лозунги, портреты вождей.

2. Организовать кружки при клубах и к 26/УІ-44 года провести смотр само-
деятельности.

3. Организовать кружки по изучению книги тов.Сталина «О Великой Отече-
ственной войне» (тринадцать кружков).

4. Возобновить работу добровольных обществ: ГСО, ОСО, ГТО и др. к 15/УІ-
1944 года.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 1614, оп. 2, спр. 4, арк. 4-6. Копія. Машинопис.

№ 256
Постанова наради передовиків сільського господарства Старосинявського 

району «Про вирощування високих урожаїв»

24 травня 1944 року

Героїчна Червона Армія одержує перемогу за перемогою, визволяє нашу рідну 
землю від німецько-фашистських загарбників.
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В нас нема і не може бути іншого бажання і інших заботів, як своєю чесною 
працею підтримати переможний наступ на фронтах, допомогти героїчній Червоній 
Армії остаточно розбити і знищити ненависного ворога.

Товариш Сталін високо оцінив самовідданий труд Радянського селянства. В 
цій великій допомозі, яку подає село фронту, є і наш скромний вклад.

Колгоспники і колгоспниці, робітники радгоспів, машинно-тракторних стан-
цій, виконуючи свій обов’язок перед батьківщиною, неустанно борються за дальні-
ше повишення врожайносты і продуктивності тваринництва.

Не дивлячись на короткий період пройденого часу після визволення Червоною 
Армією нашого району від німецьких окупантів і нанесених ними виключно вели-
ких ран нашому колгоспному соціалістичному господарству, настирливим трудом 
наших кращих людей колгоспів, радгоспів, МТС, ми зуміли добитися великих успі-
хів у нашій роботі.

За два з половиною місяці настирливої праці руками кращих людей сільського 
господарства було зібрано 83000 пудів доброякісного насіння. В цей же період було 
проведено ремонт реманенту колгоспів, тракторів МТС і в 24 дня проведено посів 
на 9599 і зернових і технічних культур на високому агротехнічному рівні.

Велику кількість було заготовлено і внесено під посів зернових і технічних 
культур місцевих добрив, руками людей району було обучено і використано на ро-
боті ПІД корів колгоспників і колгоспів.

Наряду з проведенням робіт в колгоспах, нами було проведено посадку на-
сінників цукрового буряку в радгоспах, в більшості колгоспів закінчують першу 
шарівку цукрового буряка.

Виконуючи рішення СНК СРСР і ЦК ВКП(б) про встановлення тваринництва 
в колгоспах, за короткий період часу ми зуміли встановити не меньше однієї ферми 
по всіх колгоспах. В колгоспах і радгоспах встановлено 11 ферм великого рогатого 
скота, серед яких налічується 61 гол., із них 11 корів; вівце-ферм 7, у них налічу-
ється 214 голів, із них 132 матки, свиноферм 5, в них 32 свині, із них 5 свиноматок; 
птицеферм 35, в них 2276 курей; бджіл 54.

Для поповнення ферм проведено контрактацію телят 1353 голів, свиней – 120 
голів, овець – 280 голів, для поповнення птицеферм колгоспниками посажено 79 
квочок, від яких буде одержано 1500 курчат.

Наряду з цим колгоспники заготовили і здали Червоній Армії 114000 пудів 
хліба і 30456 картоплі, 5400 м’яса і багато других продуктів.

Такі колгоспи, як Івки ім. Ворошилова, Баглаї «Н-Життя», Бабино ім. Во-
рошилова, Бабино «Перемога» і ряд других, не погано попрацювали серед кол-
госпників, вони добились повного виконання плану посіву зернових і технічних 
культур на високо-агротехнічному рівні, організовано колгоспні ферми, провели 
контрактацію худоби серед колгоспників, виконали план здачі продуктів хліба 
державі.

Наряду з досягнутими успіхами в сільському господарстві ми маємо ряд недо-
ліків, які потребують негайного виправлення, за рахунок недостатньої організації 
колгоспних мас – в таких колгоспах, як Сьомаки не виконано план посіву зернових 
культур; Чехи «Червоний козак» – не виконаний план посіву зернових культур; 
Заставці, Н-Синявка також не виконали плану посіву зернових культур, не викона-
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ний по цих колгоспах і план заготівлі хліба, м’яса і других продуктів для Червоної 
Армії, керівники цих колгоспів несерйозно віднеслись до порученої їм справи.

Ми, передовики сільського господарства, робітники радгоспів, МТС, керів-
ники колгоспів, сільрад зібрались сюди на першу нараду передовиків сільського 
господарства Ст-Синявського району.

Заслухавши доповідь секретаря РК КП(б) У тов. Куйдана, обсудивши рішен-
ня Совнаркома СРСР й ЦК ВКП(б) «Про план сільсько-господарських робіт – 
про міри повишения урожайности зернових і технічних культур, а також розвиток 
твариництва», постанову обл. Виконкому і обкому КП (б) У «Про соціалістичне 
змагання колгоспів, радгоспів і МТС за високий урожай та повишення колгосп-
ного тваринництва считаємо боєвою програмою робот всіх колгоспів, радгоспів, 
МТС, всіх партійних і радянських комсомольських організацій на 1944 сільсько-
господарський рік», виконуючи цю програму, считаємо необхідним включитись 
у всесоюзне соціалістичне змагання в одержанні високих урожаїв зернових і тех-
нічних культур, за підвищення колгоспного тваринництва і берем на себе слідую-
чі зобов’язання:

1. Добитись в 1944 році одержання урожая зернових культур 100 пудів з гек-
тара, а саме: жита – 16 центн. з га, пшениці – 20 центн. ячменю 19 ц., вівса – 16 д., 
гороху 18 ц., гречки І4 ц., проса – І9 ц., віко-зерна І5 ц., картоплі 180 ц.

Для цього зобов’язуємося проробити слідуюче:
а) провести не меньше 2 раз прополку всіх зернових культур, першу закінчити 

до 27 травня, другу – з 5 по 10 червня;
б) на поганих площах озимих і ярих культур зробити підкормку місцевими до-

бривами, но не меньше як на 6 тисяч га;
в) провести боронування ярих культур в період з І по 15 червня 1944 року;
г) для забезпечення сортово-насіньовим матеріалом на слідуючий рік виділити 

насіньові ділянки з лучих площ посіву та провести на них сортову прополку й осо-
бливий догляд;

д) негайно і якісно провести ремонт збирального інвентарю і провести уборку 
хліба в найкоротший агротехнічний термін і без втрат, використавши всі види зби-
рального інвентарю який пристосований для якісного збирання;

е) негайно приступити до ремонту складних помешкань, ремонту безстарок, 
мішків, а також нового виготовлення їх в кількості, яка б забезпечила потреби кол-
госпу.

2. Добитись врожаю цукрового буряку 200 цент. з га в середньому по району, 
для чого проробити слідуюче:

а) до 27 травня закінчити першу шарівку, до цього ж терміну начати проривку і 
закінчити її до 2 червня. Разом з шарівкою провести підсів цукрового буряку і під-
садки там, де це необхідно з тим, аби густота насадження була не менш 110 тисяч 
коринців на га;

б) наряду з шарівкою і насадкою провести не мньше ніж три підкормки міс-
цевим добривом: першу вслід за проривкою, на протязі 4-6 днів, другу слідом за 
провіркою і закінчити не пізніше 8 днів;

Після закінчення проривки, третю провести не пізніше 8 днів після другої під-
кормки.
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в) повірку провести вслід за проривкою закінчити послідню при появленні 3-4 
пар листочків буряку;

г) після провірки провести не менше 2-8 міждураддя рихлення з обов’язковою 
ручною прополкою серед рослинності;

д) обробіток цукрового буряку повністю закінчити до початку збирання ранніх 
зернових культур і в дальнішому держати цукрові плантації в чистому вигляді;

е) негайно забезпечити ремонт оприскувачів і виготовлення механичних засо-
бів по боротьбі зі шкідниками цукрового буряку, культур, повністю використати 
ядохимікати, організувати ручний збір бурякового довгоносика.

ж) ураховуючи досвід минулих років, використати курей на боротьбу з бу-
ряковими довгоносикам та іншими шкідниками сільсько-господарських культур. 
Негайно забезпечити передвижку курників з розрахунку 1 курник – 120 курей, ви-
користавши всі наявні кури колгоспів, колгоспників, радгоспів, робітників і служ-
бовців з розрахунку 8-10 курей на 1 га.

3. В області тваринництва добитися повного виконання встановленого плану 
розвитку тваринництва, а саме:

а) мати в колгоспах на 1.1.45 року 42 ферми великого рогатого скота з наявніс-
тю в них 2520 голів, в тім числі 38 корів встановленно провести за рахунок контр-
актації 2482 голів, за рахунок отелення 38 голів;

б) свиноферм мати 42, в них 1655 голів, в тому числі свиноматок 590 голів, 
встановлення провести за рахунок контрактації 1055 голів за рахунок опоросу 600 
голів, добитися одержання від одної свиноматки не менше 20 шт. поросят;

в) вівцеферм – 20, в них овець 372 голів, в тому числі вівцематок 142 гол. Вста-
новлення провести за рахунок контрактації 372 гол. і за рахунок кітности – голів;

г) птицеферм – 42, в них курей 6075 штук. Встановлення провести за рахунок 
закупки в колгоспників 6075 штук, з інкубаторної станції – штук, за рахунок по-
саджених квочок – штук;

д) організувати коноферми – 3. Встановлення провести за рахунок відборки 
кращих маток і жеребців в колгоспах району;

є) довести поголів’я коней на 1.1.1945 року в кількості 2720 голів;
ж) пчолоферм 42, в них бджолородин – 760.
з) рибне господарство на 1.1.1945 р. встановити повністю те, що було до війни 

добитися одержання вилову риби 200 ц.
Нарада передовиків сільського господарства Ст. Синявського району зверта-

ється до всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і службовців радгоспів вклю-
читися у Всесоюзне Соціалістичне змагання, дати більше Червоній Армії, країні 
продуктів харчування, більше хліба, більше м’яса, більше сировини для фабрик і 
заводів – все для розгрому ворога.

4. Рекомендувати всім керівникам колгоспу, с/рад, секретарям КСМ органі-
зацій організувати вивчення данної постанови серед широких мас колгоспників, 
робітників і службовців радгоспів і МТС.

На основі вивчення данного рішення організувати заключення договорів на 
Соціалістичне змагання серед колгоспів, бригад, ланок і окремих колгоспників.

5. Арбітром перевірки виконання данного рішення вибрали редактора Райгазе-
ти « Радянське село», перевірку виконання провести не менше 4 раз до кінця року: 
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перша – готовність до збирання хліба, друга – під час збирання, третя в кінці ози-
мого посіву і обмолоту, і четверта – по завершенню господарського року.

ХАЙ ЖИВЕ НАША ЧЕРВОНА АРМІЯ!
ХАЙ ЖИВЕ НАШ ВОЖДЬ І УЧИТЕЛЬ МАРШАЛ
РЯДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТОВ. СТАЛІН

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 205, оп. 2, спр. 9, арк. 106-111. Копія. Машинопис.

№ 257
Акт про заподіяні гітлерівськими загарбниками збитки Ляховецькому 

(нині Білогірському) районному архіву

6 червня 1944 року

Мы, нижеподписавшиеся, Черновский Д.Н. – председатель Ляховецкого 
РНКа, Севрун С.Г. – заведующий Райкомунгоспом, Кравец В.Н. – зав. Райархи-
вом, Долинос А.Р. – секретарь РИКа составили настоящий акт в следующем:

В Ляховецком Райархиве к началу войны 1941 года находились на хранении 
документальные материалы з 1924 г. по 1938 г. в количестве 19895 единиц хранения 
и 120 кг россыпи, общее количество фондов 201.

Материалы эти представляли большой интерес, как научный, так и 
справочный. В них отражались все основные вопросы жизни района за много лет, 
его хозяйственных и культурных достижений.

Во время оккупации Ляховецкого района немецко-фашистскими войсками, в 
феврале 1944 г., по вине крайсляйвирта м. Ляховец Арста Мадьярскими войсками 
под командованием обер-лейтенанта Шмидта Райархив полностью сожжен.

Помещение архива каменное, не сгорело, а лишь повреждено и разрушено на 
50% на общую сумму ущерба 10050 руб. Имущество архива также сожжено полнос-
тью на сумму 8800 руб. Общая сумма ущерба по Ляховецкому архиву составляет 
18850 руб.

Подписи:
1.  подпись
2.  подпись
3.  подпись
4.  подпись

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2714, арк. 99. Оригінал. Машинопис.

№ 258
Подяка військового командування бригаді артистів Кам’янець-Подільського 

театру ім. Т. Шевченка 

7 червня 1944 року

От имени рядового, сержантского и офицерского состава с глубоким удовлет-
ворением отмечаем большую плодотворную работу, проделанную Вами, товарищи 
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мастера сцены, в наших подразделениях. Семь концертов, по разносторонней про-
грамме, включающей в себя произведения классиков, лучших советских авторов 
и эстрадно-цирковые номера, доставили огромное удовольствие нашим воинам, 
украсили их досуг. Бойцы и офицеры, славно дравшиеся со злейшим врагом на-
шей горячо любимой Родины, возвратившие в семью советских городов Ваш 
славный Каменец-Подольск, имя которого мы носим, готовятся к новым, еще бо-
лее напряженным решающим боям с гитлеризмом. Мы преисполнены готовностью 
до конца выполнить Сталинскую задачу: «Добить раненого немецкого зверя в его 
собственной берлоге».

А Вы, работники советского искусства, хорошо помогаете нам в подготовке 
к этим боям, своим художественным словом, задушевной и пламенной песней, 
музыкой и шуткой. Мы уверены, что тот теплый, дружеский прием, который Вы 
встретили во всех наших подразделениях, является лучшей оценкой Вашей боль-
шой и полезной работы и основой нашей дружбы на будущее. 

Расставаясь с Вами сегодня, бойцы, сержанты и офицеры еще раз приветству-
ют Вас, ждут Вас.

Командир части гвардии полковник /Туркин/
Зам.командира по политчасти гвардии подполковник /Сшго/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 26, оп. 2, спр. 28, арк. 11. Копія. Машинопис.

№ 259
Акт про збитки, завдані гітлерівськими загарбниками Дунаєвецькому 

районному архіву

10 червня 1944 року

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия под председательством тов. ПОНОМА-
РЕНКО Макара Илларионовича, членов комиссии ПАРШЕНОВА Тимофея 
Архиповича – Инструктора ОАГС ДЕВЕКОЗ Лидии Ивановны – Завю ЗАГС, 
АЛЕКСЕЕВА Ивана Васильевича Исполкома Депутатов Трудящихся, составили 
настоящий акт в следующем:

В Дунаевецком районном архиве к началу войны находились на хранении 
документальные материалы с 1921 года по 1937 год, приблизительно до 70 
фондов – 50000 единиц хранения. Нам точных данных установить не удалось, 
так как нет по архиву никаких учетных документов и имеющиеся свидетели 
точных цыфров указать не могли. Во время оккупации немецко-фашистски-
ми войсками Дунаевецкого района, в июле месяце 1941 года архив полностью 
разгромлен /использовался для топки печей немецкими офицерами и солда-
тами/.

Комиссия пришла к заключению, что виновником за полное уничтожение ар-
хива является габбитс комиссар ЕГЕРС и комендант ЯУЛЬМАН.

После освобождения Дунаевецкого района установлено, что в Дунаевецком 
райархиве почти не сохранилось документальных материалов. Было найдено со-
вершенно малое количество документов в полном беспорядке.
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Райархив не имел своего отдельного помещения а находился в помещении рай-
исполкома, которое полностью разрушено, акт ущерба на это помещение составля-
ется райисполкомом.

До оккупации в райархиве находилось 3 стола стоимостью 900 руб., 6 стульев, 
стоимостью 300 руб. и 16 стеллажей стоимостью 3200 руб. Общая сумма ущерба – 
4400 руб.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:   подпись
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
1.  подпись
2.  подпись
3.  подпись

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2714, арк. 77. Оригінал. Машинопис.

№ 260
Інформація Фельштинського райкому КП(б)У про кількість зібраних 

подарунків для бійців Червоної армії та госпіталів 

30 червня 1944 року Каменец-Подольскому обкому КП(б)У

Сведения о проделанной работе по Фельштынскому району по сбору подарков 
в помощь Красной Армии раненым бойцам и подшефным госпиталям партийными 
и комсомольскими организациями, рабочими, служащими и колхозниками.

Собрано следующих продуктов: 28/Ш- по 29/VІ-44 года.
Название продуктов Количество

1 Яиц 42131 штук
2 Масло 37 кг.
3 Молоко 3582 лит.
4 Хлеба 975 кгр.
5 Крупы 314 кгр.
6 Лука и чеснока 274 кгр.
7 Мяса 40 кгр.
8 Сыра 15 кгр.
9 Сливок 21 кгр.
10 Меду 10 кгр.
11 Сухарей 190 кгр.
12 Клубней 8 кгр.
13 Капусты 25 кгр.
14 Зерновых культур 2 центн. 40 кгр.
15 Картофель 10 центн.
16 Курей 36 штук
17 Баранины (живой вес) 1 шт.
18 Вол (живой вес) 1 шт.
19 Подушек 416 штук
20 Полотенцев 491 штука
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21 Одеял 1 штук.
22 Денег 515 рубл.
23 Полотна, кусков 19 штук.

Сбор подарков продолжается.
29/VІ – 44 г. Секретарь РК КП(б)У /Ищенко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 432, оп. 2, спр. 6, арк. 3. Копія. Машинопис.

№ 261
Вітання обкому КП(б)У працівникам Шепетівської залізниці з нагоди 

одержання Перехідного Червоного Прапора Народного Комісаріату шляхів 
сполучення

30 червня 1944 року

Обком КП(б)У поздоровляє колектив робітників Шепетівського вузла і Вас 
особисто з одержанням Перехідного Червоного Прапора Народного Комісаріату 
Шляхів Сполучення.

Певні, що Ви і надалі будете працювати відмінно, по-фронтовому по відновлен-
ню вузла і забезпеченню безперебійного обслуговування потреб фронту.

Радянське Поділля. – № 47 (4439). – 30 червня. – 1944 р. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 262
Привітання Л. М. Кагановича шепетівським залізничникам з перемогою у 

Всесоюзному соціалістичному змаганні

30 червня 1944 року

По підсумках всесоюзного соціалістичного змагання за травень 1944 року 
Шепетівському відділу паровозного господарства і депо Шепетівка за успішне ви-
конання завдань по перевезеннях і значну роботу по відбудові господарства при-
суджено Перехідний Червоний Прапор Наркомату Шляхів Сполучення.

Наркомат шляхів сполучення поздоровляє робітників Шепетівського відділу 
і депо «Шепетівка» з одержанням Перехідного Червоного Прапору, всьому колек-
тиву і особисто начальнику відділу тов. Лінке і начальнику Депо Каспарову оголо-
шую подяку.

В дальнійшій роботі закріпіть досягнуті успіхи, звернувши особливу увагу на 
виконання графіку обігу паровозів, поліпшення якості оздоровчого ремонту локо-
мотивів, на більш енергійне розгорнення робіт по відбудові господарства, зруйно-
ваного німецькими загарбниками.

Наркомат Шляхів Сполучення висловлює впевненість в тому, що колектив 
Шепетівського відділу паровозного господарства і депо «Шепетівка» ще ширше 
розгорнуть соціалістичне змагання на зустріч сталінському дню залізничника і 
доб’ються нових успіхів у роботі по посиленню допомоги фронту і виконання клят-
ви, даної великому Сталіну.

Народний комісар генерал – директор шляхів сполучення

Радянське Поділля. – 1944.– 30 червня. –№ 47 (4439). Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 263
Газетна стаття «Крупа, масло, сало»

4 липня 1944 року

Все ширше і ширше розгортається патріотичний рух серед колгоспників Ста-
ро-Ушицького району за всемірну допомогу Донбасу. В усіх колгоспах пройшли 
збори, на яких обговорено лист членів сільгоспартілі «Заповіт-Леніна» Полтав-
ської області.

Відповідаючи полтавцям, колгоспники беруть зобов’язання організувати діло-
ве шефство над шахтами і заводами Донбаса.

Для допомоги гірникам колгоспники вже зібрали 5 тонн крупи, 200 кілограм 
масла, 300 кілограм сала і багато інших сільськогосподарських продуктів.

Ф. Ткачевський – секретар Старо – Ушицького РК КП(б)У.

Радянське Поділля. – 1944. – 4 липня. – № 49.  Оригінал. Друкований відбиток.

№ 264
Газетна стаття А. Квасова «Впорядковують місто»

8 липня 1944 року

В Кам’янці-Подільському відбувся черговий недільник по впорядкуванню ву-
лиць, парків і садів міста, в якому взяло участь 535 чоловік.

Добре організувавши роботу, тут прокладено один кілометр шосе, насаджено 
велику кількість нових різноманітних квітів, очищено від мусору і різного трофей-
ного хламу Ленінградську, Уральську і Московську вулиці.

135 комсомольців міста і 200 залізничників працювали протягом 6 годин на 
залізничній станції. Обладнано і приведено в культурний вигляд станцію.

Особливо відзначились на недільнику комсомольські бригади Альошіної і Жу-
раковського.

Радянське Поділля. –1944 р. –8 липня. – № 52. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 265
Стаття Ф. А. Станікова «Спільними зусиллями»

Колгоспники Меджибізького району взяли шефство над шахтою ім. Дзержин-
ського тресту «Фрунзевугілля». З кожним днем все ширше і ширше розгортається 
в колгоспах патріотичний рух допомоги гірникам у відбудові своєї шахти.

«Ми не пошкодуємо нічого, щоб якнайшвидше відбудувати підшефну шах-
ту», – одностайно заявляють колгоспники.

І свого слова вони додержуються. На шахти в Донбас з району виїхало 262 кол-
госпники і колгоспниці . Зокрема з артілі ім. Чапаєва влилося в шахтарську сім’ю 
11 чол., з колгоспу «Червоний працівник» – 17 чол. Сільськогосподарська артіль 
«Жовтень» надіслала на відродження Донецького Басейну 12 чол.

Та цим наше шефство не обмежується. Колгоспники району подають всебічну 
допомогу гірникам, щоб відновити роботу всіх шахт рідного Донбасу. Крім робочої 
сили, колгоспи відправляють гірникам чималу кількість сільськогосподарських 
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продуктів, кріпильного лісу. Вже відправлено своїм підшефам понад 20 тонн ово-
чів, 15 цнт. зерна і муки, а також 3200 штук яєць.

Відновлюючи роботу шахт, гірники відчувають велику потребу в будівельних 
матеріалах. Ми вирішили заготовити і відправити в Донбас 300 кубометрів крі-
пильного лісу.

Для встановлення тісних зв’язків з гірниками з району виїхала в Донбас на 
підшефну шахту делегація колгоспників в кількості 25 чол. Очолює делегацію за-
ступник голови виконкому райради т. Ларіонов. Колгоспники просили делегацію 
передати гірникам-подолянам щирий привіт і розповісти про наші труди.

А розповісти є про що. В районі піднято 5080 га парів, які зараз культивуються, 
очищаються від бур’янів. Успішно проведено косовицю конюшини і вже заскирто-
вано біля 1000 цент. На поля вивезено понад 3400 тонн гною. Колгоспи розпочали 
силосування кормів.

Особливу увагу приділено підготовці до жнив. Колгоспники по-бойовому взя-
лися за ремонт молотарок і збиральних машин. Відремонтовано 18 молотарок, з 
наявної кількості 65 простих збиральних машин підготовлено до роботи 58, під-
готовлено 5170 серпів 1 2040 кіс, які добре відточені і відклепані.

Серед косарів буде чимало жінок.
Транспорт і мішкотара також відіграватимуть немалу роль на збиральній. Це 

колгоспники врахували. Зібрали і поремонтували 2168 мішків, відремонтували 44 
ваг, 412 возів і виготовили 22 нових вози.

Так трудівники колгоспних ланів кують перемогу над клятим ворогом – ні-
мецько-фашистськими загарбниками.

Куючи перемогу на всіх ділянках сільськогосподарських робіт, колгоспники, 
посилаючи листи своїм дітям і родичам, що поїхали в Донбас, дають наказ:

«Працюйте в шахтах так, як ми на своїх ланах».

Радянське Поділля. – 1944. –14 липня.– № 56 (4448). Оригінал. Друкований відбиток.

№ 266
Постанова Кам’янець-Подільського облвиконкому та бюро обкому КП(б)У 
«Про посилення потужності відновлюваної Проскурівської електростанції»

28 липня 1944 року

В целях усиления мощности восстанавливаемой Проскуровской электро-
станции, Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома 
КП(б)У – Постановляют:

1. Из имеющихся в городе Ст. Константинове 4-х дизелей общей мощностью в 
2000 НР, один дизель мощностью в 600 НР с генератором 448 квл.- передать Про-
скуровской электростанции.

2. Демонтаж дизеля с генератором и доставку в г. Проскуров возложить на ру-
ководителя Ст. Константиновской электростанции, использовав для этого имею-
щуюся на электростанции бригаду электромонтажников.

3. Обязать секретаря Старо-Константиновского РК КП(б)У тов. Клеванского 
и председателя райисполкома тов. Васькова взять под непосредственный контроль 
работу по демонтажу и перевозке в г. Проскуров указанного дизеля с генератором.
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Председатель исполкома секретарь ОБКОМА КП(б)У областного совета де-
путатов трудящихся: /А. Ковбасюк/ /А. Устенко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 14, арк. 76. Копія. Машинопис.

№ 267
Постанова виконавчого комітету Кам’янець-Подільської обласної ради 

депутатів трудящих та бюро обкому КП(б)У «Про підсумки соціалістичного 
змагання колгоспів, МТС та районів області за виконання та перевиконання 

плану весняної сівби та розвиток тваринництва»

28 липня 1944 року

Виконавчий комітет обласної Ради депутатів трудящих і бюро обкому КП(б)У 
відмічають, що колгоспи, МТС та райони області за період звільнення області від 
німецьких окупантів домоглися значних успіхів в галузі рільництва по виконанню 
і перевиконанню плану весняної сівби, а також по розвитку тваринництва.

Державний план весняного сіву по області виконаний на 116%, посіяно 499,477 
гектарів.

Посів ранніх зернових культур по області закінчено до 1-го травня, посів цу-
крових буряків – до 10-го травня. Якість посіву задовільна.

У проведенні весняного сіву відзначались такі райони і колгоспи області, які 
перевиконали план: Волочиський, Довжоцький, Заславський, Старо-Ушицький, 
Дунаєвецький, Віньковецький, Ярмолинецький, Орининський, Проскурівський, 
Михалпільський і Фельштинський.

Колгоспи ім. Леніна, ім.Комінтерна, «Комунар», Волочиського району; ім. 
Дімітрова і ім. Котовського – Довжоцького району; «Комунар» ім. Крупської, 
«Спартак» Заславського району; «Червоний Металіст», «Шлях Леніна», ім. Ка-
гановича Дунаєвецького району; ім. Леніна – Черноострівського району, «Біль-
шовик» і «Перемога» – Городоцького району, ім. Другої Сталінської дівізії – Ме-
джибозького району; «Червона зірка» – Фельштинського району; ім. Хрущова 
-Ярмолинецького району; ім. 18-го з’їзду партії; ім. 18-го партз’їзду Меджибозь-
кого району.

Значних успіхів колгоспи області досягли в організації і укомплектуванні тварин-
ницьких ферм. По області на перше червня організовано 1934 тваринницьких ферм.

Особливо відзначились в організації і укомплектуванні твариницьких ферм 
такі райони області: Дунаєвецький, Меджибозький, Летичівський, Віньковецький, 
Старо-Ушицький, Берездовський, Фельштинський, Чорно-Острівський, і такі кол-
госпи: ім. Шевченка, «Червоний металіст» і ім. Шевченка села Воробіївки, Дуна-
євецького району; ім. 20-тиріччя Жовтня, ім. ІІаризької Комуни і «Шлях Леніна» 
Антонінського району; ім. 17-тиріччя Жовтня Городоцького району; ім. Дімітрова  
Довжоцького району; ім. 13-тиріччя Жовтня і імені Ворошилова Красилівського 
району; ім. Ворошилова – Меджибізького району; «Комуніст» Орининського райо-
ну; «Жовтень» Смотрицького району; ім. Котовського Старо-Констянтинівського 
району; «Хвиля революції» Чорно-Острівського району і ім. Леніна Ярмолинець-
кого району.
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Розглянувши матеріали перевірки соціалістичного змагання, подані Облзем-
відділом по виконанню і перевиконанню плану весняної сівби та кращі показники 
по організації ферм, укомплектування їх поголів’ям, забезпечення приміщення і 
кормовою базою, виконавчий комітет обласної Ради депутатів трудящих і бюро об-
кому КП (б)У 

Постановляють:
1. Перехідний Червоний прапор облвиконкому і обкому КП(б)У для району-

переможця в соціалістичному змаганню і перевиконанню плану весняного сіву 
вручити Волочиському району (Голова райвиконкому тов. Бедзюра, секретар РК 
КП(б)У тов. Левченко).

2. Перехідний Червоний прапор облвиконкому і обкому КП(б)у для МТС, 
що в наслідок соціалістичного змагання добилась кращих показників по відбу-
дові та проведенні весняного сіву в колгоспах району діяльності МТС – вручити 
Кам’янець-ІІодільській МТС (директор МТС тов. Донець).

3. Пореходні Червоні прапори облвиконкому і обкому КП(б)У колгоспам, що 
в наслідок соціалістичного змагання добились значних показників по рільництву, 
перевиконавши план весняного сіву в короткий термін при добрій якості – вручити:

а) колгоспу «Комунар», Васьковецької сільради, 3аславського району (голова 
колгоспу тов. Кукуріка);

б) колгоспу ім. Леніна, Олешинської сільради, Проскурівського району (голо-
ва колгоспу тов. Лисий);

в) колгоспу ім. Дімітрова, Кадиївської сільської Ради, Довжоцького району 
(голова колгоспу тов. Мусотик В. І.).

4. Перехідні Червони прапори облвиконкому та обкому КП(б)У колгоспам, що 
в наслідок соціалістичного змагання по відбудові твариництва – організація ферм, 
укомплектування поголів’ям, забезпечення кормами та ремонт приміщень – вру-
чити:

а) колгоспу ім. Жовтень, село Черче, Смотриццького району (голова колгоспу 
тов. Пінкальський);

б) колгоспу ім. Ворошилова, с. Терешівці, Меджибізького району (голова кол-
госпу тов. Клімішин);

в) колгоспу «Шлях Леніна», с. Нестерівці, Дунаєвецького району (голова кол-
госпу тов. Михайлик Я .В.)

Голова виконкому обласної ради                /А. Устенко/

секретар ОБКОМУ депутатів трудящих:     КП(б)У /А. Ковбасюк/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 14, арк. 31-33. Оригінал . Машинопис.

№ 268
Газетна стаття С. Ковальчука «Шлях Жовтня – село відбудовується»

30 липня 1944 року

Після вигнання німецьких окупантів з Шепетівщини колгоспники району з 
небувалим піднесенням взялися за відбудову зруйнованих німецькими варварами 
будинків і приміщень.
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В колгоспі «Шлях Жовтня», с. Жилинці повністю відбудовано магазин, това-
рову ферму, кузню і стельмашню. Колгосп і колгоспники допомогли побудувати 
жилі будинки для колгоспниць, чоловіки яких на фронті. Поселилися в нові хати 
колгоспниці – Лукащук Ярина, Кузьминчук Ганна, Потапська Ярина і багато ін-
ших.

В колгоспі ім. Петровського, с. Вовківці не залишилося ні одного цілого 
колгоспного приміщення. За короткий час колгоспники побудували кузню, 
стельмашню, заготовили матеріал на інші будівлі. Нові хати поставили кол-
госпниці, жінки фронтовиків Семенчук Савета, Зіньчук Домка. Колгосп поміг 
їм вивезти матеріал, а колгоспники гуртом зійшлися і допомогли побудувати 
нові хати.

Великих руйнувань зазнало село Плесна. З багатьох прекрасних колгоспних 
хат залишилися лише одні спогади. Дружно і організовано взялися колгоспники 
за будівництво нових хат. Зараз вони з великим інтузіазмом працюють на збиранні 
врожаю.

Колгосп закінчує ремонт школи і товарової ферми. Повністю відбудований 
магазин, кузня.

Виконуючи вказівки керівника більшовиків України, глави уряду України 
М.С. Хрущова про відродження наших міст і сіл, колгоспники району докладуть 
всіх зусиль, щоб швидше відбудувати села і колгоспи району, щоб перетворити наш 
район в багатий і квітучий, район радянського Поділля.

Шлях Жовтня. – 1944.– 30 липня. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 269
Лист начальника УДА НКВС УРСР «Про обстеження архівів, ведення 

діловодства в установах, підприємствах і організаціях області»

7 серпня 1944 року

В соответствии с приказом Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
за № 114 от 23 февраля 1940 г. Вам необходимо срочно приступить к обследованию 
работы архивов и ведения делопроизводства в действующих учреждениях, пред-
приятиях и организациях Вашей области.

Для этого необходимо руководствоваться следующими положениями:
1. Уничтожение каких-бы то ни было документальных материалов как в архи-

вах, так и в процессе текущего делопроизводства учреждения, организации и пред-
приятий без разрешения архивных органов запрещается.

2. Для сохранности документальных материалов ведомственных архивов 
должно быть подобрано помещение, отвечающее всем требованиям хранения до-
кументов.

3. При обследовании ведомственных архивов выяснить, какие материалы 
эвакуированы вглубь страны и сроки их реэвакуации, если таковых не намечено, 
предложить реэвакуировать в ближайшее время.

4. Отложившиеся документы в процессе работы в отделах учреждений и пред-
приятий продолжавших свою деятельность в тылу (1941-1943 гг.) и неимеющие 
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практического применения в текущей работе должны быть переданы на хранение в 
ведомственные архивы.

5. Документальные материалы, хранящиеся в ведомственных архивах, должны 
быть приведены в порядок, согласно инструкции, утвержденной приказом Народ-
ного Комиссара Внутренних Дел ССР № 114 от 23 февраля 1940 г.

6. При обследовании хранения документальных материалов в действующих 
учреждениях необходимо проверить состояние делопроизводства и одновременно 
давать соответствующие указания по ведению последнего.

7. Согласно циркуляра, утвержденного Зам. Народного Комиссара Внутрен-
них Дел ССР – Комиссара Госбезопасности 2-го Ранга КРУГЛОВЫМ за № 530 
от 12 ноября 1943 г. Вам следует организовать работу по составлению актов ущер-
ба, нанесенного немецко-фашистскими войсками документальным материалам 
ведомственных архивов.

8. Еще раз указываем на важность срочного обследования текущего делопро-
изводства и секретных архивов в спец. частях действующих учреждений, согласно 
циркуляра № 37(1)78 от 12/V- 44 г.

Отчетные данные о проделанной работе по сохранности документальных ма-
териалов в действующих учреждениях и обследованию ведомственных архивов 
присылайте к 1 числу следующего месяца.

Начальник УГА НКВ УССР
Ст. Лейтенант Госбезопасности /Гудзенко/
Нач. Отделения УГА /Ганночко/

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2316, арк. 30. Оригінал. Машинопис.

№ 270
Доповідна записка інструктора транспортного відділу 

Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У

15 серпня 1944 року

Во Всесоюзном социалистическом соревновании работников железнодорож-
ного транспорта коллективы паровозных депо Шепетовка и Гречаны обязались 
восстановить разрушенные объекты хозяйства, оздоровить паровозный парк и по-
дготовить его для бесперебойной работы в зиму 1944-1945 года.

До июля месяца своего приписного парка паровозов депо Шепетовка и Гречаны 
не имели. Обслуживание продвижения поездов на отделениях проводилось паро-
возами колонн резерва НКПС.

В июле месяце в депо Шепетовка и Гречаны с баз НКПС прибыли первые 
партии паровозов различных серий и индексов. В техническом состоянии 
прибывающие паровозы имеют ряд серьезных дефектов, требуют большого 
объема ремонта, особенно деталей котла, экипажной части, а также движущего и 
ходового механизмов.

По депо Шепетовка за июль месяц через промывочный ремонт пропущено 63 
паровоза, что составляет 120% производственного задания, данного Управлением 
дороги.
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Оздоровительным ремонтом отремонтировано 30 паровозов, на которых 
выполнены большие трудоемкие работы, как-то: смена топочных распорных свя-
зей, дымогарных и жаровых труб, ремонт огневых коробок и др.

По депо Гречаны в июле месяце промывочным ремонтом отремонтировано 39 
паровозов. Через оздоровительный ремонт пропущено 12 паровозов, с большим 
объемом не только капитальных работ, но и экипажной части паровоза и тендера.

Успешное выполнение производственной программы по оздоровлению паро-
возного парка и подготовке его к зиме зависит от нормальной работы механическо-
го и силового оборудования.

Партийные организации паровозных депо возглавили и распространили па-
триотический почин передовых людей коллектива по восстановлению в неурочное 
время механизмов, станков, инструмента и других агрегатов в предприятии.

В депо Шепетовка коллектив мастеровых механического цеха под руковод-
ством мастера – коммуниста тов. Петровского в неурочное время отработал 1250 
часов, восстановил два токарных станка ДИП-400, один токарный винторезный и 
большое количество различного инструмента, чем сэкономили более 25 тыс. ру-
блей государственных средств.

Работники электросилового хозяйства в короткие сроки восстановили и пус-
тили в эксплуатацию агрегаты электростанции, что дало возможность обеспечить 
ремонт паровозных деталей электросварочными операциями.

Сторонами, лимитирующими выполнение производственных заданий по ре-
монту паровозов, а отсюда и выполнение приказа НКПС № 419/ц, как по депо Ше-
петовка, так и по депо Гречаны является: недостаточное количество механического, 
станочного оборудования, что задерживает обработку деталей, а также острый не-
достаток в запасных частях наиболее ответственных деталей паровоза.

Коллективы паровозных депо Шепетовка и Гречаны собственными силами вос-
станавливают оборудование цеха теплой промывки, работа которого даст возмож-
ность перейти на технологический процесс промывочного ремонта с выполнением 
операций расхолаживания котла, его промывки за 24 часа, против существующих 
48 часов по холодной промывке.

Партийные организации паровозных депо, развернув социалистическое сорев-
нование среди всех категории работников, мобилизуют коллективы на досрочную 
подготовку всех объектов хозяйства к зиме, уделив главное внимание решающей 
движущей силе на транспорте технически исправному здоровому паровозу.

Инструктор транспортного отдела обкома КП (б) У /Вилькенс/
Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 47, арк. 193-195. Оригінал. Рукопис.

№ 271
Інформація Солобковецького райкому КП(б)У про шефство над Донбасом та 

збір коштів на танкову колону

24 серпня 1944 року

1. Шефство над Донбасом!
Питання про взяття шефства над Донбасом обговорювалось на об’єднаному 

засіданні Райвиконкому депутатів трудящихся і бюро РК КП (б) У 2. VІІІ. 1944 
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року було винесено рішення взяти шефство Солобковецьким районом над шахтою 
№ 12 «Ворошиловградуголь». По всіх колгоспах проведені збори по цьому питан-
ню, також проведено комсомольські збори, обговороено це питання серед вчителів і 
учнів, колгоспники з великим патріотизмом відгукнулися на це важливе політичне 
міроприємство і в своїх виступах на зборах заявили, що будуть працювати на кол-
госпних ланах не покладаючи рук, прикладемо всі зусилля для того, щоб допомогти 
радянському Донбасу якнайшвидше відбудувати шахти, зруйновані ворогом.

Солобковецький район відправив 659 чол. на роботу в Донбас, розгорнулась 
робота по збору продуктів для шахтарів, всього зібрано і відправлено 500 пудів.

Збір коштів і продуктів на танкову колону «Радянське Поділля» 
і для підшефного госпіталя

З великим політичним піднесенням пройшов збір коштів на танкову колону 
«Радянське Поділля» в селах району. Для проведення цієї важливої кампанії РК 
КП(б)У виділив з Райпартактиву і Радянського 26 чоловік.

В селах району проведено збори колгоспників і комсомольців. Солобковецький 
район вніс готівкою на рахунок д/банку 618404 крб. колгосп ім. Кірова с. Мицівець 
за 3 години поступило 48000 крб. готівкою.

Велику роботу провели агітатори село Під. Мукарів Паляниця Анфіса, Мака-
рова секретарь КСМ організації (внесла 300 крб. готівкою), Свистун Євгена зав. 
МТФ теж внесла 300 крб., провели бесіду з колгоспниками, розсказали їм в своїй 
бесіді про події на Радянсько-Німецькому фронті, як Червона Армія визволила 
нашу Україну з під гніту німецьких загарбників, після того колгоспники відгук-
нулися конкретними ділами, від колгоспу с. Під. Мукарова поступило готівкою 
43000 крб. 

Солобковецький район для підшефного госпіталя №1307 відправив продуктів: 
масла – 149 кгр., муки і різних круп – 4048 кгр. Овочів і фруктів – 4164 кгр., м’яса – 
212 кгр., яєць – 14480 штук, ріжньої посуди – 476 предметів, табаку – 40 кгр.

Особлива велику роботу по збору продуктів для підшефного госпіталя провела 
комсомольська організація села Під. Мукарово силами комсомольців зібрано і від-
правлено 2520 шт. яєць, масла – 25 кгр. м’яса – 15 кгр. Збір продуктів для підшеф-
ного госпіталя успішно продовжується.

Хід мобілізації коштів по району
Питання про виконання завдання ІІІ-го кварталу по мобілізації коштів обго-

ворено на бюро РК КП(б)У, проведена нарада з працівниками фінорганів по всіх 
колгоспах і сільрадах, підібрано і затверджено фінакти на засіданні сільвиконкомів.

Райвиконком провів нараду з головами сільрад по питанню виконання плану 
моб-коштів кожної сільради. Завдання ІІІ-го кварталу 1944 року по видам плате-
жів.

1. Воєнний податок завдання по району 1031325 руб. виконано 542341 або 
52,5%

2. Холостятських податків – завдання 42524 крб., виконано 6197 крб. або 14,5%.
3. С-г податок – завдання 1521636 крб., виконано 16704 4. Самооподаткування 

зібрано по району 16570 крб. Передові сільради по виконанні за ІІІ-й квартал: Со-
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лобковецька сільрада, голова Лемешук, виконання на 90%; Під.-Мукарів, голова 
сільради тов. Ольховий, план мобкоштів виконав по селу на 80%.

Секретар Солобковецької РК КП(б)У /Павленко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 401, оп. 2, спр. 13, арк. 41. Копія. Машинопис.

№ 272
Доповідна записка «Про участь комсомольців та молоді в проведенні збирання 

врожаю та виконанні хлібопоставки державі»

25 серпня 1944 року У сільськогосподарський відділ тов. Єрмакову

Південні райони області вступили в збирання врожаю з 20 липня 1944 року.
План збирання зернових та зернобобових культур 778972 га, станом на 20 серп-

ня 1944 року зібрано 682633 га, що складає 87,6%. Із загального числа скошеного 
хліба заскирдовано та підвезено до молотарок 413951, що складає 60,6%. З числа 
зібраного обмолочено всіх зернових, включаючи уборку комбайнами, 155857 га, 
або 22,8%.

Комсомольська організація області, під керівництвом партійної організації на-
дає значну допомогу партійним і радянським організаціям в проведенні збирання 
врожаю, в виконанні хлібопоставки державі.

З перших днів жнив комсомольці та молодь області по бойовому взялися за 
збирання врожаю. За неповними данними на збиральній кампанії працює 77880 
комсомольців та молоді. Із загального числа комсомольців та молоді, що заняті на 
збиранні врожаю і здачі хліба державі, працюють:

а) косарями – 8250 чол.
б) жаткарями – 1995 чол. 
в) серпами – 22850 чол.
г) на молотьбі – 32075 чол.
д) на вивозці хліба державі та в колгоспні комори – 7521 чол.

Остання частина молоді працює на других роботах, зв’язаних з проведенням 
збирання врожаю та виконанням хлібопоставки державі.

Перед початком збирання врожаю,обком ЛКСМУ заслухав на бюро 
6/VІ-44 року Волочиський РК ЛКСМУ «Про участь комсомольців та молоді 
в підготовці до збирання врожаю». Під час ходу збиральної кампанії бюро об-
кому ЛКСМУ 30 липня були заслухані Меджибізький та Ново-Ушицький РК 
ЛКСМУ «Про участь комсомольців та молоді в проведенні збирання врожаю». 
Найкраще організував роботу комсомольців та молоді на збиральній кампанії 
Старокостянтинівський РК ЛКСМУ (секретар тов. Романович І. Ф.). Комсо-
мольська організація району бере активну участь в збиральній кампанії, обмо-
лоті хліба та виконанні хлібопоставки державі, подає велику допомогу колгос-
пам в успішному проведенні збирання хлібів. На полях району збирають врожаї 
2217 комсомольців та молоді.

Із числа комсомольців та молоді організовано і працюють 33 молодіжних лан-
ки женців, 29 бригад косарів, 43 комсомольсько-молодіжних жаток. Комсомолки 
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Тодоська Завадська, Марія Ільчук із села Громівки щоденно вижинають серпами 
по дві норми. Ланка тов. Матвійчук Тодоськи Петрівної, 1927 року народження, 
комсомолка з с. Красілки– являється передовою на збиральній кампанії. Сама тов. 
Матвійчук систематично перевиконує норми виробітку, так на жатті вижинала по 
0,18 га при нормі 0,10 га, а на косьбі викошує по 0,55 га і по 0.65 га.

Комсомолка тов. Зійчук Ганна, з 1927 року, викошує по 0,65 га, Хомяк Оле-
на Тарасівна, з 1927 року, Андрощук Олена Остапівна вижинали по 0,16-0,18 га. 
Молодий колгоспник, з 1929 року народження тов. Остапчук Олексій Васильович 
(село Малий Чернятин) на жатці викошує 6 га при нормі 4 га. Як кращий жаткар 
району відзначений постановою РК КП (б) У та Райвиконкому. (.....)

Непогано організував роботу комсомольців та молоді на збиранні врожаю 
Волочиський РК ЛКСМУ (секретар тов. Каширіна). На полях району працює 58 
комсомольсько-молодіжних ланок високого врожаю. Більше 2850 комсомольців та 
молоді заняті збиранням, молотьбою та вивозкою хліба державі.

Перед в проведенні збирання врожаю веде ланка колгоспу ім. Леніна, с. Голо-
хвасти, комсомолки Нати Волощук, яка повністю закінчила збирання зернових 
культур на площі 20 га.

Непогано працює на збиранні врожаю ланка комсомолки Бойко Ольги Пе-
трівної з колгоспу «Червона Зірка», с. Копачівки. Ланка своєчасно зібрала зернові 
культури з 22,2 га. Члени ланки за період уборки нажали 73,26 кіп та нав’язали 101 
копу. Зараз вони допомогають другим ланкам в збиранні врожаю.

Комсомолець Марусій Анастас на жатці-самоскидці виконує норму на 150%. 
Синчук Антоніна та Лис Марія на косовиці грабками виконують норму на 180-
200%. Комсомольська організація на своїх зборах заслухала 3 відчити голови кол-
госпу з питаннь, підготовки до збиральної кампанії, про хід збиральної, виконання 
хлібопоставки державі. Заслуховують інформації голови с/ради, бригадирів, по 
всіх питаннях приймають конкретні рішення, що направлені на покращання роботи 
в колгоспі. За період збирання врожаю прийнято в ряди ВЛКСМ 3 і підготовлено 
до прийому 4 передових колгоспників.

В Чорно-Острівському районі (секретар тов. Пащенко) приклад показує моло-
догвардійська бригада ім. Олега Кошевого з колгоспу ім. Ілліча, де бригадиром – 
комсомолець Микита Михайлович Лепетко. В бригаді 5 ланок. Молоді хлопці 
і дівчата не знають спочинку, працюють день і ніч. Вдень жнуть, косять, а вночі 
скиртують. Всі члени бригади виконують норму на 175-200%.

Ланкова цієї бригади тов. Морозюк вижинає серпом 0,20 га при нормі 0,10 га. 
Молодіжна ланка цієї бригади Люби Колесник виконує денну норму на 175-190%. 
Молода в’язальниця цієї бригади Фрося Борозюк нав’язує по 1400 снопів за день. 
Комсомольська організація (секретар Куляс) стала бойовим помічником правління 
колгоспу в справі мобілізації молоді на своєчасне і безвтратне збирання врожаю, 
внаслідок чого колгосп успішно закінчив збирання зернових культур. 

В Староушицькому районі на полях від ранку до вечора і вночі трудиться 3780 
комсомольців та молоді, 40 комсомольсько-молодіжних ланок та бригад. Заслуже-
ною славою у колгоспників користується ланка молодої колгоспниці Валегурської 
Меланії з колгоспу «Нова Зірка» цього ж району. Члени цієї ланки щоденно ви-
конують норму на 150-175%, вони ж занесені на дошку пошани колгоспу.
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Комсомолець колгоспу «Червоний Кордон» с. Дурняківці Литвинюк Олекса 
Давидович, працюючи на жатці, вижинає 7-8 га при нормі 4 га.

1800 чоловік комсомольців та молоді Новоушицького району збирають багатий 
військовий урожай. Коли подивитись, як розставлені сили комсомольців та молоді 
цього району на збиральній кампанії, то вийде така картина: голів колгоспів – 1, 
бригадирів – 9, ланкових – 84, їздових – 54, косарів дівчат – 494, косарів-хлопців – 
165, вагарів – 19, трактористів – 26, прицепщиків – 14, машиністів – 7, на молоть-
бі – 407, на різних роботах – 630 чол.

46 комсомольсько-молодіжних ланок і 23 молодіжних жатки показують зразки 
роботи на полях Остропільського району. 152% норми дає щоденно ланка Зайсилої 
Наді з села Іринки цього ж району, а молодий жаткар – комсомолець Процюк Ст. – 
за 5 днів вижав 28 га, при нормі 20 га, молода колгоспниця Віра Чаблюк на косовиці 
ячменю грабками дає 0,95 га при нормі 0,42 га.

Полонський РК ЛКСМУ (секретар Зоробнин) організував 45 комсомольсько- 
молодіжних косарок, жатка молодіжної ланки с. Білецьке тов. Филинюк Галини за 
4 дні вижала 34 га жита при нормі 20 га.

Вступивши в соціалістичне змагання із знатною в’язальницею нашої області 
Ольгою Ткачук (з колгоспу ім. Сталіна, Довжоцького району), яка нав’язала 2080 
снопів за день, молода ланкова колгоспу ім. Обарчука (с. Кателянка), Полонського 
району Цехместрук Сеня за 14 робочих годин 11 серпня 1944 року нав’язала 2405 
снопів, що складає 40 кіп і 5 снопів, зв’язала на площі 2,37 га, заробила 27,75 тру-
доднів .

Участь комсомольців та молоді в обмолоті хлібів та виконанні хлібопоставки 
державі

а) із загального числа скошеного, 682633 га, обмолочено (включаючи збирання 
комбайнами) 155857 га, або 22,8%. На молотьбі занято 1443 молотарки і 278 ком-
байнів.

В області за неповними даними створено 481 комсомольсько-молодіжних бри-
гад на молотьбі, які щоденно борються за перевиконання норм намолоту, а всього 
молоді занято на молотьбі хлібів 32075 чол.

В Старокостянтинівському районі біля 52 молотарок працюють 1500 чоловік 
молоді, які показують приклад в роботі на молотьбі.

Коло 1000 чол. комсомольців та молоді Ярмолинецького району працюють біля 
молотарок, комсомольсько-молодіжна молотильна бригада колгоспу ім. Комінтер-
на, с. Сутківці цього району, де бригадиром тов. Фурман Іван щоденно намолочує 
по 14-17 тонн при завданні І2 тонн.

б) комсомольці і молодь області беруть безпосередню і активну участь у вико-
нанні хлібопоставки державі. План хлібопоставок по області 206894 тонн виконали 
на 25 серпня 1944 року 86264 тонн або 42%.

Для найскорішого закінчення вивозки хліба державі обком ЛКСМУ звернув 
увагу РК ЛКСМУ, первинних комсомольських організацій на створення постійних 
молодіжно-транспортних бригад на вивозці хліба державі та доведення до них що-
денного завдання. За неповними даними по області створено і занято на вивозці 
хліба державі 950 комсомольсько-молодіжних транспортних бригад, в яких занято 
5700 чол. молоді та 4750 возів.
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Молодь області з початку хлібозаготовельної кампанії вивезла на державні 
склади більше 665000 цнт зерна.

Так в Городоцькому районі (секретар РК ЛКСМУ тов. Ревенко) створено 40 
комсомольсько-молодіжних транспортних бригад, в яких працює 365 чоловік мо-
лоді. Силами комсомольсько-молодіжних транспортних бригад вивезено на елева-
тори та глубинні пункти 25861 цнт зерна.

Комсомольці колгоспу с. Кремінної, де секретарем комсомольської організації 
тов. Левашов, домоглися виконання річного плану хлібоздачі. (.........) .

Осіння сівба 1944 року
Комсомольці та молодь беруть активну участь в проведенні осінньої сівби 

1944 року. По ініаціативі комсомольської організації колгоспу ім. Ворошилова с. 
Чорниводи Городоцького району (секретар тов. Дузяк) в області розгорнулось со-
ціалістичне змагання комсомольських організацій колгоспів на краще проведення 
осінньої сівби. Комсомольці та молодь, колгоспники колгоспу ім. Ворошилова взя-
ли на себя слідуючі зобов’язання:

1. Сівбу провести в строк із додержанням агротехнічних правил, сіяти виключ-
но рядковими сіялками.

2. Оранку занятих парів провести за три робочих дні на глибину 20-22 см.
3. Кожному комсомольцеві і молодому колгоспнику виконати денне завдання 

на сівбі не менше як на 150%.
Бюро обкому ЛКСМУ на своєму засіданні підтримало ініціативу комсомольців 

та молоді колгоспу ім. Ворошилова і встановило умови соціалістичного змагання 
первинних КСМ організацій колгоспів на осінньому сіві.

Бюро обкому встановило, що переможцями в соціалістичному змаганні бу-
дуть вважатися первинні комсомольські організації колгоспів, які доможуться 
виконання плану осінньої сівби колгоспом в найкоротший термін і на високому 
рівні, встановлених норм виробітку на сівбі всіма комсомольцями і молоддю не 
менше, як на 130% при високій якості робіт, доброму збереженні живого тягла і 
прицепного інвентарю, які організують не менше 2-3 комсомольсько-молодіжних 
ланок на оранці, культивації, 1-2 комсомольсько-молодіжних сівалки, забезпечать 
виконання ними норм виробітку не менше як на 140 – 150 %, зразково налагодять 
агітаційно-масову роботу серед молоді і колгоспників на осінній сівбі.

Для преміювання переможців в соціалістичному змаганні бюро обкому 
ЛКСМУ встановило одну першу премію в 3000 крб, три других премії по 2000 крб. 
кожна, і п’ять третіх премії по 1000 крб кожна.

Бюро обкому КП (б) У 23/VІІІ-44 р. схвалило міроприємства обкому ЛКСМУ 
по організації соціалістичного змагання комсомольців і молоді за своєчасне і якісне 
проведення осінньої сівби 1944 р.

І встановило для переможців у цьому змаганні похвальні грамоти обкому 
КП(б)У і Обл.виконкому.

В ініціаторів цього змагання слово не розходиться з ділом, колгосп ім. Вороши-
лова засіяв перші 50 га озимини. І як завжди, в роботі перед веде молодь.

Комсомолець тракторист Рудий Василь за 3 дні виорав своїм трактором 21 га, 
виконуючи денну норму на 150%.
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Підростки, учні, зокрема, Бондарчук Коля, на боронуванні виконує норму на 
150% і вже заробив 85 трудоднів; Бондарчук Володя, Воробець Феня на культива-
ції дають 130-135% норми.

Городоцький район із доведеного плану осіннього сіву 9800 га сроком на 25/
VІІІ-44 р. посіяв 450 га.

Всього по області із плану 375050 га (без рапсу) посіяно на 25/VІІІ-І944 р. 
17423 га, згідно наказу НКЗ тов. Бутенко, колгоспи області в основному повинні 
вступити в сівбу з 25 серпня 1944 р. Зараз РК ЛКСМУ, первинні комсомольські 
організації практично приступили до виконання рішення обкому ЛКСМУ « Про 
організацію соціалістичного змагання комсомольських організацій колгоспів на 
осінньому сіві».

Висновок
Обком ЛКСМУ ставить своїм центральним завданням – мобілізацію комсо-

мольців і молоді на виконання слідуючих завдань:
1. Постанови РНК СРСР і ЦК ВКП (б) «Про збирання врожаю і заготівлю 

сільськогосподарських продуктів».
Рішення ЦК КП (б) У і РНК УРСР « Про стан хлібоздачі в областях УРСР».
2. Мобілізацію комсомольців та молоді на успішне проведення осінньої сівби.
3. Участь комсомольців та молоді в підготовці ситої і теплої зимівлі тварин.

Зав. відділом селянської молоді ОБКОМУ ЛКСМУ /Горошнюк/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 285, арк. 1-8. Копія. Машинопис.

№ 273
Газетна замітка «Першу заповідь виконано!»

26 серпня 1944 року

Миньківці! 25 серпня.
Виконуючи клятву, дану любимому вождеві і вчителеві товаришеві Сталіну, 

колгоспники Миньковецького району здобули нову велику перемогу – достроково 
розрахувалися з державою по обов’язкових поставках хліба.

Станом на 24 серпня річний план хлібоздачі і натуроплати МТС по району ви-
конано на 100 процентів.

Поряд з цим миньковецькі колгоспники успішно виконують і інші свої 
зобов’язання перед Батьківщиною. Річний план сінопоставки виконано на 100 
процентів, здачі шерсті – на 100 процентів, молокопоставку – на 80 процентів, 
м’ясопоставку – 90 процентів.

Зараз на полях району розгорнулася масова сівба озимини. Колгоспники при-
кладають всі зусилля, щоб своєчасно і на високому агротехнічному рівні обсіяти 
свої поля і цим закласти міцний фундамент для одержання високого врожаю май-
бутнього року.

Криворучко – секретар РК КП (б) У.
Швець – голова виконкому районної Ради депутатів трудящих.

Дробний – уповнаркомзаг по Миньковецькому району

Радянське Поділля.–1944. – 26 серпня.– № 87 (4479). Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 274
Вітання секретаря Берездівського РК КП(б)У С. Коржа колгоспу «Шлях 

Леніна» з перемогою в боротьбі за високий врожай

28 серпня 1944 року

Голові колгоспу Матвійчуку, секретареві комсомольської організації Марусичу, 
ланковим Денисюк К., Тертичній О., Борщук О., Судак А., Красномовець О., Кузьмич К.

Вітаємо Вас з великою перемогою в боротьбі за високий урожай.
Завойовані Вами 207 пудів хліба з га – реальний вклад у всенародну справу 

розгрому німецьких загарбників.
Висловлюємо Вам подяку і впевнені, що Вашу чудову перемогу підхоплять всі 

ланкові і колгоспники району і перетворять в масовий рух стахановців за завою-
вання високого врожаю в 1945 році.

Секретар Берездівського РК КП(б)У С. Корж.
Голова Районної Ради депутатів трудящих К. Тютюнник.

Прапор колгоспника. – 1944. – 28 серпня.– № 35. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 275
Постанова № 1119 РНК УРСР «Про заходи по створенню документальної 

бази з історії України та історії Вітчизняної війни, впорядкуванню архівного 
господарства УРСР»

31 серпня 1944 року

В целях создания документальной базы по истории Украины и истории Оте-
чественной войны и упорядочения архивного хозяйства УССР, Совет Народных 
Комиссаров УССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать НКВД УССР на протяжении 1944 г. произвести ремонт помещений 
Государственных архивов и упорядочить документальные материалы.

2. Разрешить Управлению Государственными Архивами НКВД УССР скон-
центрировать из областных государственных архивов Украины в Центральном 
Государственном Архиве УССР в г. Киеве важнейшие документы по истории 
Украины.

Списки Фондов, подлежащие концентрации, согласовать с Совнаркомом 
УССР и Главным Архивным Управлением НКВД Союза ССР.

3. Обязать все учреждения и организации УССР, в которых находятся 
документы бывших оккупационных немецких учреждений, немедленно передать 
их архивным органам НКВД УССР.

Управлению Государственными Архивами НКВД УССР усилить контроль за 
состоянием и сохранностью документальных материалов в учреждениях и органи-
зациях УССР и за своевременной их сдачей в государственные архивы.

4. Поручить Управлению Государственными Архивами НКВД УССР и Ин-
ституту истории Академии Наук УССР организовать подготовку и издание 
документальных сборников по истории Украины и истории Отечественной войны.
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5. Обязать Госплан при СНК УССР и Наркомфин УССР:
а) включить в план нового строительства постройку в г. Киеве специального 

помещения для Центральных государственных архивов УССР;
б) предусмотреть в плане восстановления народного хозяйства в 1944 

году отпуск средств в сумме 1,5 млн. руб. На капитальный ремонт помещений 
государственных архивов УССР;

в) включить архивные органы УССР на снабжение строительными и 
производственно-операционными материалами.

6. Исполкому Харьковского Городского Совета депутатов трудящихся пере-
дать Филиалу Центрального Государственного Архива Октябрьской революции и 
социалистического строительства УССР в г. Харькове всё здание по ул. Свободной 
Академии № 4, предоставив для общежития Харьковского техникума физической 
культуры другое помещение.

7. Исполкомам областных, районных и городских Советов депутатов трудя-
щихся на протяжении месяца предоставить областным, районным и городским 
архивам помещения, вполне пригодные для хранения в них документальных ма-
териалов.

8. Закрепить за Государственными архивами их постоянные помещения, запре-
тив перемещение Госархивов без разрешения Совета Народных Комиссаров УССР 
и Главного Архивного Управления НКВД Союза ССР.

9. Для обеспечения архивных органов УССР квалифицированными кадрами:
а) разрешить Управлению Государственными Архивами НКВД УКССР возоб-

новить работу историко-архивной аспирантуры, в количестве 5 чел., при Централь-
ном Государственном Историческом Архиве УССР в г. Киеве;

б) Народному Комиссариату Просвещения УССР организовать на историчес-
ком факультете Киевского государственного Университета подготовку историков-
архивистов из студентов выпускных курсов в количестве 15-20 чел. ежегодно.

10. Разрешить Управлению Государственными Архивами НКВД УССР орга-
низовать в г. Киеве реставрационные мастерские для реставрации и консервации 
поврежденных ценных и уникальных документов.

11. Наркомфину УССР предусмотреть ассигнования по бюджету 1944 г. на со-
держание аспирантуры при Центральном Государственном Историческом Архиве 
УССР и на организацию реставрационных мастерских ценных и уникальных до-
кументов.

Председатель Совета Народных Комиссаров /Н. Хрущев/
Зам. Управляющего делами СНК УССР /И. Джигомон/

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 25577, арк. 2-3. Оригінал. Машинопис.

№ 276
Постанова РНК УРСР та ЦК КП(б)У «Про міроприємства по створенню 

документальної бази по історії України і історії Вітчизняної війни»

1944 року

Німецько-фашистські загарбники завдали державним архівам України непо-
правної шкоди. За період тимчасового господарювання гітлерівців на Україні, ними 



Розділ V. Документи і матеріали про подолання наслідків окупаційного режиму

391

пограбовано і знищено більше половини всіх історичних документів державних 
архівів УРСР, зруйновано й спалено більшу кількість архівних приміщень. Доку-
менти, що залишились в архівах після вигнання німецьких варварів, знаходяться 
в хаотичному стані, пошкоджені, не обліковані і не приступні до наукових до-
сліджень.

З метою створення документальної бази по історії України і історії Вітчизня-
ної війни та приведення в порядок архівного господарства УРСР – Рада Народ-
них Комісарів Української РСР та Центральний Комітет КП(б)У постановляють:

1. Зобов’язати НКВС УРСР протягом 1944 року відремонтувати приміщення 
державних архівів та привести в порядок документальні матеріали.

2. Дозволити Управлінню Державними Архівами НКВС УРСР сконцентру-
вати із Обласних Державних архівів України в Центральному Державному Іс-
торичному Архіві в м. Києві найбільш важливі документи по історії України.

Списки фондів, що підлягають концентрації, погодити з РНК УРСР і Голо-
вним Архівним Управлінням НКВС Союзу РСР.

3. Запропонувати всім установам і організаціям УРСР, що в них знаходять-
ся документи бувших німецьких установ, негайно передати їх архівним органам 
НКВС УРСР.

Управлінню Державними Архівами НКВС УРСР посилити контроль за ста-
ном та збереженням документальних матеріалів в установах і організаціях УРСР 
та за вчасною їх здачею в державні архіви.

4. Доручити Управлінню Державними Архівами НКВС УРСР та Інституту 
Історії Академії Наук УРСР організувати підготовку і видання документальних 
збірників по історії України та історії Вітчизняної війни.

5. З метою забезпечення Державних архівів УРСР приміщеннями та їх ре-
монтом – запропонувати:

а) Держплану УРСР;
1) включити до плану нового будівництва збудування в м. Києві спеціального 

приміщення для Центральних Державних Архівів УРСР;
2) передбачити в плані відбудови народного господарства в 1944 р. відпуск 

коштів в сумі 1,5 мільйонів карбованців на капітальний ремонт приміщень Дер-
жавних архівів УРСР;

3) включити архівні органи УРСР на постачання будівельними та виробни-
чо-операційними матеріалами.

б) Київській Міській Раді Депутатів Трудящих:
1) передати для Центрального Державного Архіву Жовтневої Революції і со-

ціалістичного будівництва приміщення кол. Костьолу на вул. Костьольній,
2) передати для Центрального Державного Архіву фоно-фото-кінодокумен-

тів приміщення кол. Караїмської церкви по вул. Ворошилова № 5,
3) передати для Київського Обласного Державного Архіва приміщення 

кол. Костьолу разом з прилеглим до нього флігелем по вул. Червоноармійській 
№ 75.

в) Харківській Міській Раді Депутатів Трудящих передати увесь будинок в м. 
Харкові по вул. Вільної Академії № 4 філіалу Центрального Державного Архіву 
Жовтневої Революції і соціалістичного будівництва в м. Харкові.
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г) всім Обласним, районним і міським Радам Депутатів Трудящих протягом мі-
сяця надати обласним, районним та міським архівам приміщення цілком придатні 
для зберігання в них документальних матеріалів.

д) заборонити без дозволу Ради Народних Комісарів УРСР і згоди Головного 
архівного Управління НКВС Союзу РСР всяке переміщення Державних архівів із 
одного приміщення в друге, закріпити за ними постійні приміщення.

6. Для забезпечення архівних органів УРСР кваліфікованими кадрами:
а) дозволити Управлінню Державними Архівами відновити роботу історико-

архівної аспірантури при Центральному Державному історичному Архіві УРСР в 
м. Києві на 5 чоловік.

Народному Комісаріатові Фінансів УРСР відпустити для утримання аспіран-
тури необхідні кошти.

б) народному Комісаріату Освіти УРСР організувати на історичному факуль-
теті Київського Державного Університету підготовку істориків-архівістів у кіль-
кості 25 чол. на рік;

в) відділу кадрів ЦК КП (б)У відрядити в розпорядження НКВС УРСР 30 
чоловік комуністів з вищою історичною або соціально-економічною освітою для 
використання їх на керівній та науковій роботі в архівних органах України.

7. Для забезпечення вчасної концентрації, приведення в порядок і збереження 
документальних матеріалів:

а) виділити для архівних органів України одну легкову і п’ять вантажних авто-
машин;

б) дозволити Управлінню Державними архівами організувати у м. Києві рес-
тавраційні майстерні для реставрації і консервації пошкоджених найбільш цінних і 
унікальних документів. НКФ відпустити для цього потрібні кошти;

в) виділити Управлінню Державними Архівами у 2-му кварталі для спеціаль-
них потреб 2 тонни паперу і 2 тонни перфокартону.

8. Народному Комісару Внутрішніх Справ УРСР тов. РЯСНОМУ інформува-
ти РНК УРСР про виконання цієї постанови.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2556, арк. 30-32. Оригінал. Машинопис.

№ 277
Постанова РНК СРСР «Про створення Кам’янець-Подільської обласної комісії 
по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників 

і їх спільників та вчинених ними збитків громадянам, колгоспам, громадським 
організаціям, державним підприємствам та установам»

жовтень 1944 року

Відповідно з постановою РНК СРСР від 16-го березня 1943 року «Про роботу 
Надзвичайної Державної Комісії по встановленню та розслідуванню злочинів, вчи-
нених німецько-фашистськими загарбниками» обком КП (б) У 

Постановляє:
1. Затвердити обласну комісію в складі:
Устенко А.  – Голова комісії 
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Ковбасюк А.  – зам. голови 
Тонкачеэв Г. – член комісії 
Крикливий В. – -»-
Руденко   – -»-
Шик Б. Г.    – -»-
Лапчинський  – -»-
Чауш   – Секретар комісії 
Хонтяр  – -»-
2. Зобов’язати виконкоми міських, районових Рад депутатів трудящих і місь-

коми, райкоми КП (б) У до 1 травня утворити районові комісії по встановленню і 
розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників і їх спільників та при-
чиненого ними збитку колгоспам, громадянам, громадським організаціям, держав-
ним підприємствам і установам, а також утворити комісії при кожному колгоспі, 
підприємстві, установі, організації та сільраді.

3. Для виявлення звірств, вчинених німецько-фашистськими загарбниками, 
відриття могил розстріляних громадян та військовополонених, утворити окремі 
спеціальні комісії в складі:

1. Голови комісії – Голова РВК.
2. Членів комісії – медекспертів 2-3 лікаря 
3. Священика російсько-православної церкви, ксенза.
4. Для проведення інструктажу та подання практичної допомоги районовим 

комысіям в їх роботі, зобов’язати обласну комісію по встановленню і розслідуван-
ню злочинів німецько-фашистськими загарбниками і їх спільників командирувати 
в райони області своїх уповноважених.

1. Зобов’язати комісії по встановленню і розслідуванню злочинів німецько-
фашистських загарбників і їх спільників – оприділити розмір нанесеного убитку 
в грошовому і натуральному розмірах і скласти акти по встановленій формі з по-
слідуючим завіренням – міських, районних Рад депутатів трудящих. Закінчити ро-
боту по обліку злочинів німецько-фашистських загарбників по району до 1 червня 
1944 року.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 2, арк. 10. Копія. Машинопис.

№ 278
Доповідна записка Кам’янець-Подільської обласної надзвичайної комісії із 

встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників на 
території області

1944 року

После освобождения городов и сёл Каменец-Подольской области от немец-
ко-фашистских захватчиков, выявлены многочисленные факты чудовищного 
истребления мирного населения, советских военнопленных, больных и раненых 
военнослужащих. На территории области гитлеровские разбойники за время 
оккупации области расстреляли и умертвили 477698 мирных советских граждан и 
военнопленных.
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Навсегда останутся в памяти жителей города Каменец-Подольского черные 
дни 27 и 28 августа 1941 года. Только за два дня в городе фашистскими палачами 
было расстреляно 20 тысяч человек.

Кровавую трагедию истребления мирных граждан в гор.Каменец-Подоль-
ске немецкие варвары начали расстрелом 13 тысяч венгерских и чехословацких 
подданных. Свидетель ФЛЯК Н. Л., уроженец Дрогобычской области, показал:

«Я жил в Чехословакии в городе Ужгород с 1921 по 1941 год. В августе 1941 
года мадьяры собрали всех лиц украинской, польской, румынской и еврейской на-
циональностей и стали вывозить их в разные стороны. Часть людей была отправле-
на в Германию, а я с большей группой привезен в Каменец-Подольск.

При отправке нам сказали, что мы едем на сельскохозяйственные работы».
Случайно уцелевшая Екатерина ХИМЧУК сообщила:  «Я жила в Венгрии, в 

городе Нодвварод по улице Нади Уандр, дом № 6. 19 июля 1941 годе меня, мужа и 
сына вызвали в полицию и отправили к границе.

В городе, названия которого я не помню, нас выгрузили из вагона и помести-
ли в большом сарае, где уже находилось около 3 тысяч человек из разных концов 
Венгрии и Чехословакии. Отсюда на машинах нас привезли в город Каменец-
Подольский, где мы встретили еще несколько тысяч наших соотечественников. 
27-го августа 1941 года в городе Каменец-Подольске фашисты расстреляли всех 
привезенных сюда граждан Венгрии и Чехословакии. Только единицам случайно 
удалось спастись».

28-го августа 1941 года гитлеровские палачи согнали тысячи мирных со-
ветских граждан города Каменец-Подольского и расстреляли их на Польських 
Фольварках. Места массовых расстрелов были подготовлены заранее. В 15-20 
метрах от ям останавливались обреченные на смерть, раздевалисъ, у них отби-
рались ценности и подгоняемые палками и прикладами шли они к яме. Пьяный 
палач приказывал им ложиться лицом к земле и выстрелом в затылок жертва 
умертвлялась. Следующие ложились на трупы своих собратьев и пуля палача 
прекращала их жизнь. Маленьких детей немцы живыми бросали в ямы. Инженер 
Л.К.РОДЗИЕВИЧ рассказал:

«Осенью 1942 года я видел картину, которая никогда не изгладится в моей 
памяти. По улице Ворошилова двигались повозки, нагруженные маленькими 
детьми, а за ними рядами по 4-5 человек, взявших за руки, шли дети 4-8 лет. 
Они шли, понурив головки, без причитаний и плача, без криков о помощи. Эти 
невинные существа, вероятно, не знали, куда их ведут фашистские изверги, 
а может быть старшие и чувствовали, но желали смерти, как избавления от 
мук».

О зверских пытках фашистских застенков А. М. ЯСТРЕМЕНКО сообщила:
«Почти пять месяцев переживала я ужасы фашистской тюрьмы. На допро-

сах жандармы подвергали заключенных ужасающим пыткам – били по пяткам 
деревянными скалками, выверчивали суставы рук, выбивали зубы. У меня лично 
выбито 4 зуба. Особенно издевались над молодыми девушками. В нашей камере 
была заключена семья тов. БАРАНОВА, который, если не ошибаюсь, служил до 
войны начальником станции Шепетовка. Дочь Баранова, 19-тилетнюю Лиду, фа-
шистские мерзавцы изнасиловали в один день семь раз, исполосовали все тело 
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Лиды резиновыми дубинками, сожгли под мышками волосы. После долгих истяза-
ний вся семья БАРАНОВА была расстреляна».

Жители села Демьянковцы Дунаевецкого района П. Ф. ЯРМОЛЮК и 
П. СУЛИМА рассказали о зверской расправе гитлеровцев над жителями города 
Дунаевцы:

«В апреле 1942 года в селе  Демьянковцы немцы пригнали 2500 дунаевецких 
граждан. Их привели к фосфоритной шахте расположенной горизонтально вдоль 
скалы на левом берегу реки Студеница. По приказанию гебитскомиссара ЕГГЕРС 
людей заставили раздеться и резиновыми дубинками начали заганять в шахту; отка-
завшихся идти жестоко избивали. Когда все зашли, проход в шахту был взорван и 
завален камнями, целую неделю из шахты раздавались крики заживо погребенных 
людей».

Палач ЕГГЕРС был организатором и другого, не менее кошмарного преступле-
ния. В селе Кривчик в живописной местности находился организованный в годы 
советской власти дом инвалидов. В апреле 1943 года сюда приехал ЕГГЕРС, ему 
очень понравилась усадьба дома и он решил устроить здесь себе загородную дачу. 
14-го апреля 1943 года в дом инвалидов ворвались фашистские жандармы, погру-
зили больных и калек на машины и расстреляли под Чаньковским лесом.

Расстреливая женщин и детей, стариков и юношей, фашистские разбойники не 
щадили и служителей религиозных культов. Священик православной церкви горо-
да Каменец-Подольска Константин ЖОЛТКЕВИЧ показал:

«В сентябре 1941 года в Каменец-Подольск приехали из Западной Украины 4 
католических ксенза. Я познакомился с одним из них, служившим в старом городе. 
Он рассказал мне, что его коллеги служат в селе Зиньковцах, где было много поля-
ков. Вскоре немцы арестовали и расстреляли их, а моему знакомому, отцу Василию 
приказали выехать за границу. В марте 1943 года немецкие бандиты арестовали и 
привезли в город Каменец-Подольский священника села Иванковцы Дунаевецкого 
района Григория ЖОВНИРЧУК, обвинили его в том, что он в течение 8-ми меся-
цев скрывает у себя еврейку. Отступая из города, фашистские изверги расстреляли 
Григория ЖОВНИРЧУКА.

Всю территорию Каменец-Подольской области гитлеровцы покрыли густой 
сетью лагерей для советских военнопленных. Многочисленные показания сви-
детелей говорят о том, что режим в этих лагерях был невыносим. Людей морили 
голодом, заставляли выполнять непосильные работы, избивали до полусмерти по 
малейшему капризу охраны, а затем расстреливали. Учительница города Старо-
константинова Е.А. БАРТЕЛЬС показала:

«В Староконстантиновский лагерь за 1941-1942 годы поступило около 35 тысяч 
военнопленных, почти все они погибли там от истощения или были расстреляны  
фашистами.  В августе 1942 года в лагере свирепствовала эпидемия тифа. Гитле-
ровские  палачи нашли чудовищный способ сразу же избавиться от эпидемии. Всех 
больных тифом в количестве 800 человек свезли в одну казарму, облили горю-
чим и сожгли. Через некоторое время обгоревшие трупы были снесены в заранее 
приготовленные ямы, выкопанные в разных местах».

Вся система содержания военнопленных в Славутском лагере была сознательно 
направлена немецким командованием на истребление советских военнопленных.



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

396

В результате постоянного голода большинство военнопленных доводилось до 
состояния резко выраженного истощения. На втором месяце пребывания в лагере 
у многих появились отеки и непрекращающиеся поносы. Смертность в лагере до-
стигла невероятных размеров. Кроме того, в каждом пребывающем в Славутском  
лагере эшелоне среди больных и раненых военнопленных оказалось очень мно-
го умерших в пути, а в зиму 1941-1942 г.г. было много случаев, когда поголовно 
выгружали уже окоченевшие трупы замерзших в пути людей».

Местные жители всячески старались оказывать помощь военнопленным, не-
мецкие власти категорически запрещали обращаться и зверски расправлялись с 
мирным населением за малейшую попытку помочь военнопленным. В Проскуров-
ской фашистской газете «Украинский голос» 25-го октября 1942 года опубликова-
но сообщение Проскуровского Гебитскомиссара ШМЕРБЕКК:

«21.10.1942 года немецким судом в Проскурове за поддержку одного убежав-
шего военнопленного были присуждены украинки: 1. Надя ГАЛАС, рождения 
1907 года к смерти; 2. Вера СОЛОВЕЙ, рождения 1909 года – к смерти; 3. Мотря 
ЗАЯЦ, рождения 1912 года – к пяти годам тяжелой тюрьмы. Все три жительницы 
села Печески, Проскуровского района. Вышеупомянутые лица дали убежавшему 
военнопленному приют на ночь, накормили его и снабдили документами и одеж-
дой, не сообщив об этом никому. Приговор о смерти приведен в исполнение 22 
октября 1942 года. Украинцы! Знайте, что поддержка неизвестных лиц тяжело пре-
следуется».

Сейчас же после освобождения Каменец-Подольской области от немецко-фа-
шистских захватчиков во многих пунктах области были произведены раскопки 
большого количества могил на местах массового истребления советских мирных 
граждан и военнопленных. На раскопках, кроме членов комиссии и судебно-меди-
цинских экспертов присутствовали местные жители и представители проходящих 
воинских частей: Чехословацкой воинской части полковника СТРЕЛКА, части 
гвардии майора МАКСИМОВА и других.

Все свидетельские показания о местах и способах умерщвления мирных совет-
ских граждан в процессе раскопок полностью подтвердились. Огромное количество 
трупов опознаны родными и близкими. Так в городе Каменец-Подольске опознаны 
студенты торговой школы – Казимир НОСАЛЬСКИЙ – 17 лет, Анатолий ЗАБО-
РОВСКИЙ – 17 лет, Юрий НЕСТЕРОВСКИЙ – 17 лет,  Иван ВОРОНКО – 18 лет, 
Виктор ВОЛЬСКИЙ – 17 лет, Виктор БЕЛОУС – 17 лет, Иван МАТКОВСКИЙ 
– 19 лет и другие; учитель истории Г. Н. ЛУЧКИН, М. Г. ЛЮЛЬКО, Н. Ф. ЛЕСО-
ВОЙ, Н. П. ЧЕКАЛЮК, Ф. С. ВИНЯР; в городе Проскурове – П. Д. ШЕВЧУК, 
С. Н. БУДЯЙ, Н. И. ГАВРИЛЮК, М. И. ТРЕМБОВЕЦКАЯ, С. М. ТЕРЕВЕГА, 
Станислав ХОМСКИЙ, Василий ВОЛОШЕНКО, А. Ф. КРИСА; в Шепетовке 
– Станислав ГОРБАТЮК, директор лесозавода В. А. МАНИЛОВ, дежурный по 
станции Шепетовка и другие; инвалиды Кривчинского дома – А. А. МАРУНЯК, 
Я. А. БУТОВИЕВ, Н. А. СУЛТАНОВСКАЯ (всех 78 человек и много других граж-
дан в разных местах области).

В городе Проскурове, в районе военного городка Раково (пять километров 
восточнее Проскурова); на свалочных местах за кладбищем (юго-западная окраи-
на города); в балке, расположенной между Винницким и Староконстантиновским 
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шоссе (два километра восточнее города); в овраге в селе Лезнево (семь километров 
восточнее города Проскуров); на территории концлагеря для мирного населения, 
отправленного на работу в Германию (два километра восточнее Проскурова), на-
ходится до 81 тыс. трупов.

В городе Каменец-Подольском в районе пороховых складов, расположенных 
левее Негинского шоссе (два километра от города); на старом русском кладбище, 
на участке так называемого учбата (один километр от ж. д. станции к востоку от 
города); на еврейском кладбище (северо-восточнее окраины города) и других мо-
гилах – 85 тыс.трупов.

В городе Шепетовке на территории бывшего военного городка (один километр 
северо-западнее города) недалеко от Славутского шоссе; за казармами авиазенит-
ного городка (два километра северо-восточнее города) по направлению к селу Су-
дилково; в сосновом лесу вправо от шоссе на Новоград-Волынский (два километра 
северо-западнее города); на территории тюрьмы «СД» и во многих других местах – 
30 тысяч трупов.

В городе Славута на территории военного городка, где помещался лагерь 
военнопленных и в других местах – 150 тысяч трупов.

В городе Староконстантинове под лесом, вправо от шоссе на Шепетовку, (два 
километра от города вправо от дороги на Полонное), один километр от города, на 
расстоянии одного километра на юго-запад от города; на территории тюрьмы – 20 
тысяч трупов.

В городе Дунаевцы в лесу Солонинчик близь деревни Чаньково, в фосфоритной 
шахте на левом берегу реки Студеница, на территории сада, примыкающего к Дуна-
евецкой МТС, где был лагерь военнопленных, и в других местах – 12 тысяч трупов.

В остальных районах области 99698 трупов.
Десятки тысяч советских людей угонялись на каторгу в Германию. Только с 

одного Должокского района уведено 7195 человек, с Грицевского района – 4285 
человек, с Ново-Ушицкого  района – 5237 человек. Всего по области угнали в 
немецкое рабство 117020 человек. Облкомиссия располагает тысячами писем и 
открыток, присланных из немецкой каторги. О тяжелом подневольном труде, о го-
лоде и нужде пишут в своих письмах каторжники фашистской Германии. Житель 
села Великая Бубновка Черно-Островского района, Каменец-Подольской области 
Иван ПОПЛАВСКИЙ пишет:

«Дорогие, родные мои! Получив Ваше письмо, стараюсь сейчас же стветить, потому 
что память у меня очень плохая стала. Не помню, что говорю и даже разные мысли не 
дают мне покоя ни днем, ни ночью. От этих мыслей ходишь, как очумелый и все попус-
ту – ведь все равно ничего не придумаешь. Оборвался я, как нищий, на штанах у меня 
столько заплаток, как в нашей -Бубновке хаток – все изорвались. И голод, и холод, и 
«хорошее обращение» с нами, как с собаками. За что я попал в такую неволю, и так му-
чусь – не знаю. Сейчас тут тепло, светит солнце, но не для нас. Попаду ли я когда-небудь 
на свою родную Украину, увижу ли Вас, дорогие мои? Боюсь не выдержу, не дождусь».

Отцу и матери в село Катериновку того же района – пишет из фашистского 
плена Катя РУДАЯ:

«Мої дорогі і незабутні тату і мамо! Передаю Вам свій привіт і бажаю найкра-
щого в вашому самотньому житті. Пока що я жива. Я до вас написала уже п’ять лис-
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тів, а відповіді немає. Працюємо з 5-ти годин ранку до темного вечора, кожна має 
свою роботу, а ще дою корову і допомагаю на кухні. Напишіть мені, як живете ви 
зараз без мене, чи заставляють вас ходити на работу. Як заставляють, то не ходіть, 
бо я тут так тяжко роблю, що відроблю за всіх в колгоспі. Колгоспник за тиждень 
стільки не зробить, що я за день».

Фашисты жестоко расправлялись со смельчаками, не желавшими попасть на 
немецкую каторгу.

Комиссия произвела осмотр могилы «№ 80 Славута около вокзала в лесу», 
значащейся в списке «особо-репрессированных». Здесь оказалось две могилы. 
По показанию гражданки города Славута А. Д. НЕСТЕРОВОЙ в этих могилах 
захоронены 36 человек, расстрелянных на станции Славута. А. Д. НЕСТЕРОВА 
рассказала:

«На станции Цветоха из одного вагона эшелона, следовавшего с молодежью 
в Германию, совершили побег несколько человек. В отместку за это фашисты по 
прибытии на ст. Славута эшелона вывели из одного вагона 33 юноши, совершенно 
непричастных к побегу, и расстреляли их вместе с тремя пойманными беглецами, 
из которых одна была девушка. Расстреливали прямо на пути в присутствии всего 
эшелона. Избив несчастных до полусмерти, палачи приказывали юношам ложить-
ся на две специально приготовленные шпалы и выстрелом в затылок умерщвляли 
их».

Немецко-фашистские варвары с первых  дней оккупации области с мето-
дической последовательностью проводили разрушение городов и сёл, ограбле-
ние граждан, колхозов, общественных организаций, государственных предпри-
ятий и учреждений. В областную комиссию поступили акты от 1624 колхозов о 
причинённом им ущербе немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками на 
сумму 14.969.637.800 рублей.

Из представленных актов видно, что колхозам в результате разрушения, порчи 
и ограбления, причинен следующей ущерб по отдельным видам имущества:

Виды имущества
(по номенклатуре)

Полностью Частично Стоимость
причинённого 

ущербаКолич. Кубатура Колич. Кубатура

I 2 3 4 5 6
1. Жилые дома 499 230024 461 192536 19171936
2. Клубы и красные уголки 238 146430 335 213755 18378709
3. Детские сады 6 1152 9 4472 307648
4. –//– ясли 4 38206 92 30628 4599281
5. Скотные дворы 684 754161 637 650696 54102858
6. Конюшни 1035 1460079 1191 1665728 82721068
7. Телятники 280 253305 160 103565 12772616
8. Свинарники 932 715818 719 358274 56267617
9. Овчарники 373 203514 188 78448 5644532
10. Изоляторы карант. 266 72344 69 13193 6208282
11. Сараи и навесы 2050 1164555 1020 414837 35244505
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12. Птицефермы 433 230020 148 42860 8230588
13. Овощехранилища 162 33103 61 10637 1844649
14. Зернохранилища и зер-
носушилки

703 310429 883 401955 31390468

15. Кузницы 249 84095 261 56017 7858171
16. Мастерск. по рем. с/х 
машин

223 95260 254 82456 11376802

17. Проч.здания пром. 
предприятий

716 323652 329 143628 20782665

18. Мельницы механичес. 66 23591 57 35111 3278110
19. Мельницы ветряные 44 9315 35 25067 33180
20. -//- водяные 75 28603 63 31287 54997
21. Маслобойки 34 12619 20 3717 11932
22. Крупорушки и просо-
рушки

37 8488 14 6137 11322

23. Теплицы 11 6912 14 13141 11242
24. Парники 19166 372
25. Колодцы 155 125 11878
26.Пруды и сооружения 117 34 16491
27. Мосты 168 2087 27 668 19044
28.Прочие 392 87001 172 44085 109999
      Итого 40949025

ІІ. ВАЖНЕЙШИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ
Виды имущества

(по номенклатуре)
Штук

Мощ-
ность

Стоимость причи-
ненного ущерба

1. Тракторы 26 456745
2. Автомашины грузовые 1416 11183409
3. Автомашины легковые 15 173470
4. Локомобили 22 225300
5. Двигатели 275 2451262
б. Плуги конные 25988 4700612     
7. Лущильники 1875 840282
8. Бороны дисковые 11379 1348179
9. Бороны «зиг-заг» 19437 2188690
10. Сеялки 4834 3233216    
11. Картофелесажалки 36 28166
12. Сенокосилки 1207 654034
13. Грабли конные 1581 409360
14. Сноповязалки 140 15 4113
15. Жатки-самоскидки 2941 24175 41
16. Жатки-лобогрейки 1765 1799763
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17. Молотилки 476 1037429
18. Сортировки 3348 1971714
19. Триера 543 213693
20. Картофелекопалки 41 50649
21. Льномялки 50 98092
22. Клеверосортировки 80 73791
23. Соломорезки и силосорезки 149 859504
24. Сепараторы молочные 241 337565
25. Повозки 50697 23330673
26. Сани 28454 3352963
27. Сбруя-комплектов 41213 8774825
28. Пожарные машины 1139 1141156
29. Весы десятичные 1522 624651
30. Прочий хозяйственный инвентарь 4002 17246466
      И т о г о : 91877818

ІІІ. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА (гол.)
1. Быки производители 4535 15733581
2. Коровы 61085 128454439
3. Волы рабочие 15380 41545154
4. Молодняк кр.рог.скота 95238 135352152
5. Хряки-производители 3590 4308096
6. Свиноматки 52870 46305257
7. Молодых свиней 179012 60887812
8. Бараны-производители 8025 3012795
9. Козлы-производители 1 258

10. Овцематки 89521 27332665
11. Ягнята 60902 9803818
12. Козлята 6 498
13. Жеребцы-производители 2884 62463470
14. Кобылы 64852 273865662
15. Мерины 69794 317880221
16. Молодняк плем.лошадей 5722 31490506
17. Молодняк раб.лошадей 55468 87287950
18. Куры 602744 І5561156
19. Гуси и утки 83613 4928055
20. Индюшки 291 52531
21. Пчелы (пчелосемьи) 101551 28778913
22. Кролики 11586 354310
23. Прочие 2000 384199

И т о г о : 1295783993
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ІV. ЗАПАСЫ ПРОМ.ПРОДУКЦИИ
1. Удобрение 7262 1678537
2.  Горючее 7616 1993867
3. Смазочные материалы 648 469791
4. Прочее 15180119

Итого 19322314

V. МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ
(в гектарах)

1. С а д ы :
 а/ плодоносящие 7365 636658408
 б/ неплодоносящие 2430 126311І51
2. Виноградники
 а/ плодоносящие 340 2130293
 б/ неплодоносящие 557 21169801
3. Лесные насаждения 12338 101700783
4. Прочие 414218
 ИТОГО:  201714654

VІ. ЗАПАСЫ С/Х ПРОДУКЦИИ
 (в центн.)

1. Зерновые продукты  1404657  158559815
2. Муки и отруби  21267  3875597
3.  Подсолнух  20833  6952277
4.  Семена льна  376  70966
5.  Лен-волокно  45  42980
6.  Конопля – волокном  2175  955875
7.  Картофель  441399  23425050
8.  О в о щ и  433967  10637536
9.  С е н о  1004006  30529618
10.  Прочие  2464  62502310
 ИТОГО:   297552024

VIІ. ПОСЕВЫ С/Х КУЛЬТУР
(в гект.)

1. Зерновые культуры 829887 1659523724
2. Картофель 31490 262271028
3. Сахарная свекла 76088 939641414
4. Огородн. и бахч. 11875 107142282
5. Кормовые культуры 132237 185830509
6. Л е н 351 72118
7. Подсолнух 50858 22886329
8. Прочие 58281 168023578

     ИТОГО: 3363390982
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В областную комиссию   поступило от государственных пред приятий, учреж-
дений и организаций местного подчинения 1538 ак тов о причиненноv им ущербе 
в сумме 423752627 рублей. Особенному ограблению и разрушению подвергались 
хозяйства Облнарообраза,  Облздравотдела,  Облкоммунхоза.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАЗРУШЕННОГО, УНИЧТОЖЕННОГО, 
РАСХИЩЕННОГО И ПОВРЕЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА ШКОЛ:

Виды имущества
Едини-
ца из-
мерен.

Количество
Стоимость 

при-
чиненного 

ущерба

Полностью 
разрушен, 

уничтожен, 
расхищен.

Частично 
поврежден-

ного

1.
 Школьные сараи и 
надворн. постройки

м3 119/31179 893/91937 3709511

2. Жилые здания м3 215/23119 173/19307 4435393
3. Здания школ м3 113/181135 799/315611 38626024
4. Заборы пог./м 365000 7211 2936171

5.
Оборудование физкабине-
тов

- - - 5963984

6. Сады га - 917 912386
7. Лошади и молодняк голов 129 - 534494
8. Заготовленное топли во м3 5690 - 287439
9. Зерно цент. 829 - 8275
10 Посевы школьн.участков га 2 - 1500
11 Денежн.наличн. руб. - - 41350

12
Мебель, посуда, учебные по-
собия, наглядные пособия

57646138

13 Библиотеки Книг 2050071 4500000
Всего: 119605665

Всего убытков, причинённых немецко-фашистскими оккупантами – 119855665 
рублей.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАЗРУШЕННОГО, УНИЧТОЖЕННОГО, 
РАСХИЩЕННОГО И ПОВРЕЖДЁННОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Виды имущества
Едини-

ца изме-
рения

Количество
Стоимость

приче-
ненного 
ущерба

Полностью 
разруш., 

уничтож., 
расхищен.

 Частично 
поврежден-

ного

1. Больницы кбм. 19/26439 37/166488 7260195
2. Медамбулатории " 13/6875 46/32566 924112
3. Поликлиники " 1/2932 16/25095 1155188
4. Роддома " 11/4790 4/15192 626018
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5.
Фельдшерские
пункты "

761 5286 345665

6. Здания дет.садов " - 522 43237
7. -//- дет.консультаций " 480 25125 401388
8. -//- дет-яслий " 8820 42656 2196063
9. -//- аптек " 1998 4650 564664
10

-//- медшкол " 200 1008 24893

11 -//- водолечебниц " 3/4828 79283
12 -//- санстанций " 3720 18652 372133
13 -//- туб.диспансер. " 3808 6800 926780
14 -//- вендиспансеров " - 2372 33192

ИТОГО: 14952811

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАЗРУШЕННОГО, 
УНИЧТОЖЕННОГО,РАСХИЩЕННОГО И ПОВРЕЖДЕН НОГО ИМУЩЕ-

СТВА ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Виды имущества
(по номенклатуре)

Един.
изм.

Количество
Стоимость 

ущербаПолностью 
уничтож.

Частично по-
врежд.

І. Здания хоз. назначения
1. Электростанции м3 1/104 2/900 86000
2. Электропроводка п/м 1160 24800

3.
Здан.промышлн. и произ.
назнач.

м3 617/27762 9/313 0 1384091

4. Скотные дворы - 133/30759 1262956
5. Гаражи - - 2/1727 5583
6. Здания магазинов - 4/4223 184929
7. Насосные станции - 2/1100 78210
8. Овощехранилища - 1/100 1/70 5874
9. Здания складов и 

торг. баз
- 1/1050 2/1098 38911

10 Сараи - 961/63344 588/52738 2346351
11 Заборы п/м 28683 357 753137

Итого 6170742
12 Жилые дома и здания м3 1783/1211940 1621/1190960 150406604

ІІІ. Здания культурно-бытовых назначений
13 Бани м3 13/6576 8/9063 1338873
14 Гостиницы м3 1/930 7/9794 859197
15  Театры м3 3/4981 4/10036 923937
16 Клубы м3 4/4320 15/30859 1279607
17 Фигур, статуй шт. 16 25000
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18 Киноаппаратура шт. 1 15000
19 Дом Советов м3 1/4698 587250
20 Школы м3 5/4509 114170

Итого: 5143031
Неслыханному ограблению подвергались мирные граждане. В Областную Ко-

миссию по учету ущерба и злодеяний немцев подано 115841 индивидуальных ак-
тов и 46 актов-списков на 6067 хозяйств о причиненно ущербе гражданам в сумме 
3.177.632.586 рублей.

Размер отобранного, похищеного, уничтоженного и разрушенного имущества 
граждан в натуральном выражении характеризуется следующими данными:

1. Жилые дома в куб.м. 8967/6104343
2. Надворные постройки –//– 3022/238499
3. Машины с/х орудий един. 353
4. Лошади голов 2347
5. Быки-производители –//– 268
6. Коровы –//– 51572
7. Волы рабочие –//– 129
8. Молодняк кр.рог.скота –//– 19825
9. Свиньи –//– 28666

10. Овцы и козы –//– 7460
11. Птица разная –//– 771289
12. Пчелы семьи 5882
13. Многолетние насаждения дерев. 4899
14. Зерно цент. 146996
15. Мука –//– 13115
16. Картофель –//– 484457
17. Прочие с/х продукты –//– 818527

Фашисты уничтожили в городе Каменец-Подольске ряд лучших зданий так 
называемого «Нового плана». Они сожгли кинотеатр, поликлинику, рентген-ка-
бинет, тубдиспансер, учительский институт, городскую библиотеку, три клуба, три 
школы, швейную, трикотажную и ткацкую фабрики. Ценнейшее оборудование 
механического завода «Мотор» вывезено в Германию. Красивейшее здание горо-
да – дворец пионеров – гебитскомиссар РАЙНДЛЬ сделал своей резиденцией, ра-
йон улиц Петровского, Шевченко, Московской был объявлен немецким и жители 
города выселены оттуда. В ресторанах висели объявления: «Только для немцев», 
стадион был объявлен тоже немецким («Подолянин», 6-го сентября 1942 года).

Город Дунаевцы, бывший до войны одним из промышленных центров облас-
ти, насчитывающий более 13-ти тысяч жителей, за время фашистской оккупации 
почти совершенно разрушен. В городе сожжено 85 процентов жилых зданий, три 
средних школы, поликлиника, две суконных, ватно-войлочная и трикотажная 
фабрики. Вывезено в Германию оборудование механического завода. В настоящее 
время в городе едва насчитывается 900 человек жителей.
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Город Старо-Константинов, основанный Константином ОСТРОВСКИМ, не-
мецкие мерзавцы превратили в груду развалин, разрушив 75 процентов жилых 
домов. По приказанию начальника отдела гестапо «СД» ГРАФ были специально 
разрушены четыре больших жилых дома, жители их выброшены на улицу, а из кир-
пича ГРАФ построил себе дачу. В здании поликлиники заместитель окружного ко-
миссара КРАУС устроил виллу, а в городской больнице казарму для своих солдат.

Фашистские варвары гнусно надругались над религиозными чувствами веру-
ющих украинцев. В городе Старо-Константинове сожжены две церкви. Протоирей 
Старо-Константиновского собора Андрей БРУХОВСКИЙ показал:

«Здание собора значительно повреждено, двери в храм взломаны немцами, 
которые, уходя из города, не постеснялись осквернить святой алтарь нарушением 
престола, уничтожением престольного облачения, переломом чаши и уничтожени-
ем святых даров. Из предметов богослужебного обихода похищено много церков-
ной утвари, в частности, выброшен совсем Святой Антиминс».

Немецкие захватчики разрушили в городе Проскурове 675 жилых домов, общей 
кубатурой 240.311 куб. метров, полуразрушили 828, общей кубатурой 428.032 куб. 
метра. Убытки, причиненные жилищному фонду города, исчисляются в 47.025.303 
рубля. В городе разрушены электростанция, механзавод и сахарный заводы.

Гитлеровцы сожгли 33 села и полуразрушели 531 населённый пункт, уничто-
жив в них 11,989 дворов и 8,943 колхозных постройки. Полностью сожжены: село 
Коневка (400 дворов) Волочисского района, село Сошне (300 дворов), село Дворец 
(500 дворов), село Клембовка (300 дворов), село Комыны (150 дворов), село Лютар-
ка (160 дворов) Изяславского района, Билецкая (250 дворов) Полонского района и 
другие. Разрушены и сожжены частично село Большая Кульжеевка Виньковецкого 
района, села Миньковцы, Хоровица Славутского района, село Медведевка Шепетов-
ского района, село Грузевица Чорно-Островского района и многие другие.

На основании проведённого расследования, свидетельских показаний, прото-
колов опроса, личных заявлений граждан, материалов судмедэкспертизы установ-
лено, что разрушение городов и сёл, ограбление населения и массовое исстребление 
мирных граждан и советских военнопленных, угон советских граждан в немецкое 
рабство творились по прямому указанию немецкого правительства и верховного 
командования немецких войск. Ответственными за разрушение, грабежи и злодея-
ния, совершённые в Каменец-Подольской области, являются: гитлеровское прави-
тельство Германии – райхминистр РОЗЕНБЕРГ, райхкомиссар КОХ, генеральный 
комиссар Волыни и Подолии ШЕНЕ, комендант лагеря Проскуровского округа 
– полковник граф ФИГИУН, начальник кадров лагеря – майор МАРТЫНИК, на-
чальник канцелярии лагеря – обер-ефрейтор БАУМАН, военный прокурор лагеря 
– капитан БАУМГАРНЕН, старший лагерный врач ЛЕНЕР, младший лагерный 
врач ГАБИШ, гебитскомиссар РАЙИДЛЬ, помощник гебитскомиссара ПЕТЕРС, 
начальник жандармерии – лейтенант РАЙХ, начальник «СД» ШЕНЕ, начальник 
жандармерии – капитан ОТТО, начальник канцелярии жандармерии гауптвах-
мейстер РЕЕН, начальник райуправы ГРАУПЕ, окружной комиссар ЭГЕЕРС, 
комендант села КРИВЧИК – ГОФФ, начальник жандармерии ПУШ, гебитско-
миссар доктор ФОРМС, магистр жандармерии ХОЛЬЗЕН, начальник жандарме-
рии МИЛЛЕР,  окружной комиссар РОЛЕ, начальники трудовых лагерей ЛЯС и 
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БОЙМАЧ, начальник биржи труда ГЕДРИХ, начальник отдела гестапо «СД» Граф, 
комендант города Ст. Константинова ЦИМЕРМАН и др.

В работе по учету ущерба и расследованию злодеяний, совершенных немецко-
фашистскими оккупантами, принимало участие более 64000 человек. Районных 
комиссий было 37 и 3 городских комиссии, в состав которых входило 280 чело-
век, уполномоченных областью комиссий по районам – 40 человек, районных 
уполномоченных по колхозам и сельсоветам – 740 человек. Членов комиссий по 
колхозам – 5120 человек, по сельсоветам – 5030 человек. Членов комиссий по сис-
теме ОБЛОНО – 4550 человек, по здравотделу -2300 человек и по другим органи-
зациям и ведомствам – 7690 человек. В комиссиях по расследованию злодеяний и 
учету угнанных в немецкое рабство – 5700 человек. Участвовали в раскопках мест 
захоронения до 10.000 человек. Более 30.000 человек принимало участие в качестве 
свидетелей в составлении актов по учету ущерба и расследованию злодеяний.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ
по учёту ущерба и расследованию злодеяний   /А.УСТЕНКО/
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Облкомиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний /ЧАУШ/
1944 г.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 382, арк. 6-23. Оригінал. Машинопис. 

№ 279
Телеграма Й. Сталіна секретареві Кам’янець-Подільського міському КП(б)У

Мамічеву, голові міськради депутатів трудящих Cеменову, голові 
жінради Ромашко з проханням передати привіт і подяку Червоної армії 

трудящим Кам’янця-Подільського, які зібрали гроші для танкової колони 
«Радянське Поділля»

вересень 1944 року

Передайте трудящимся города Каменец-Подольска, собравшим пятьсот двад-
цять тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей деньгами на строительство танко-
вой колонны «Радянське Поділля» и пятдесят тысяч облигациями госзайма в фонд 
обороны СССР мой братский привет и благодарность Красной Армии. 

И. Сталин.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 26, оп. 3, спр. 62, арк. 15. Копія. Машинопис.

№ 280
Доповідь секретаря Проскурівського міськкому КП(б)У Привалова 

«Про ліквідацію наслідків господарювання німецьких загарбників та чергові 
завдання міської партійної організації»

2 вересня 1944 року

Товарищи! Гитлеровские головорезы, нападая на Советский Союз, поставили сво-
ей целью истребить Советский народ, разграбить достояние Советского народа, потом 
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и кровью добытое им своей громадной созидательной работой за годы Советской влас-
ти. Опустошение и смерть принесли с собой немецко-фашистские захватчики.

Большие и тяжелые раны нанесли немецко-фашистские мерзавцы нашему 
городу за 32 месяца своего грабительского хозяйничания. Огнём и мечем прошли 
немцы по городу. Они подвергли город разрушениям, ввели режим кнута и палки, 
виселиц и безнаказанного расстрела мирных граждан.

Произведёнными раскопками мест массового расстрела вскрыты чудовищные 
преступления оголтелых разбойников гитлеровской грабь-армии. Ими замучено и 
расстреляно в гор. Проскурове 81 тысяча человек. 32 месяца оккупации были ме-
сяцами нечеловеческих мук и страданий для жителей города. Нет ни одной семьи, 
куда бы немцы не принесли горе и страдание.

До войны город Проскуров представлял из себя оживлённое, багатое промышлен-
ными предприятиями и культурными заведениями место. Он гордился тем, что за 
годы Сталинских пятилеток выдвинулся в разряд лучших Советских городов.

Город имел 11 государственных и 22 коммунальных и кустарно-промысловой 
кооперации, предприятий и по удельному весу в выпуске продукции занимали ве-
дущее место такие как: сахарный, механический и пиво-дрожжевой заводы, мясо-
комбинат, кондитерская фабрика и др. Вся промышленность города давала стране 
продукции на 211 млн рубл. в неизменных ценах 26-27 г.г.

Сахарный завод давал стране до 8 тыс. центнеров сахара в сутки. Птицеком-
бинат перерабатывал и снабжал рабочий класс страны в сезон до 150 вагонов яйца 
и 850 тонн птицы. Механический завод им. Куйбышева успешно справлялся с 
выпуском деталей и частей для предприятий коксо-химической промышленности 
и внутриобластных потребностей. Предприятия промысловой кооперации в зна-
чительной мере удовлетворяли потребности населения города и области в товарах 
широкого потребления, вырабатываемых из местного сырья.

На предприятиях города было занято до 15 тысяч человек рабочих.
Наши дети и молодежь до войны полностью были охвачены учёбой. Росла и 

развивалась культура национальная по форме, социалистическая по содержанию.
В городе насчитывалось 13 школ, 20 детских садов, 2 кинотеатра, 2 музея, 

театры, библиотеки. В школах и детсадах работало 262 учителя, обучалось и 
воспитывалось 6300 человек наших ребят.

До немецко-фашистской оккупации у нас была широко развёрнута сеть лечебных 
учреждений. В 20 лечебных учреждениях работало 82 человека врачей и до 200 че-
ловек среднего персонала. Наши больницы имели 750 стационарных лечебных мест. 
Только одна поликлиники принимала в год 50000 человек посетителей.

Трудящиеся города до войны приобретали необходимые вещи, материалы, 
продукты через широко развернутую сеть советской торговли. Город имел 110 
торговых точек, в том числе 84 магазина, 4 столовых, до 20 буфетов и киосков. То-
варооборот составлял 12 млн рублей в год.

Почти в полной мере удовлетворялись потребности населения по таким видам 
как электроэнергия и вода.

Немцы нанесли большой ущерб народному хозяйству города. По всем видам 
хозяйства нанесенный ущерб выражается в сумме 67,8 млн рублей, в том числе по 
жилым зданиям и зданиям культурно-бытового назначения на 45,8 млн рублей.
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Кроме этого, ущерб, причинённый жителям города, составляет 15 млн рублей.
Оборудование большинства промышленных предприятий вывезено или по-

дорвано и разбито на месте, всё оборудование школьных и лечебных учреждений 
разграблено и уничтожено, а сами помещения были подвергнуты переделке и ис-
пользовались, как хотелось немцам-грабителям.

После изгнания немцев партийно-советские и хозяйственные организации го-
рячо взялись за восстановление разрушенного хозяйства. За прошедшие 4 месяца 
со дня освобождения города Проскурова от немецко-фашистских захватчиков про-
делана значительная работа. 

Промышленность
За прошедший период значительная работа проведена по восстановле-

нию сахарного завода. Правительством определен срок пуска завода 1 октя-
бря. Текущий ремонт машин, аппаратов и оборудования выполнен на 75%. 
Капитально-восстановительный ремонт по машинам и аппаратам на 58% и 
котельной 62%.

Однако подготовка к производству проходит неудовлетворительно. Топливом 
завод не обеспечен. На сегодня завезено торфа 380 тонн из плана 2000 тонн, угля не 
поступает и нет никаких данных, когда таковой будет доставлен на завод.

Серьёзное опасение вызывает отсутствие пасов и канатов, т.к. таковые вывезены 
были немцами. До сих пор завод не имеет нарядов на рабочую силу, которой в сезон 
потребуется до 700 человек. Завод ощущает недостаток и в кадрах сменных спе-
циалистов – недостаёт инженеров, химиков, механиков, теплотехников. Рабочие 
завода с большим патриотическим подъёмом проводят восстановление завода. На 
заводе среди работающих развёрнуто социалистическое соревнование . Произво-
дительность труда в среднем составляет 121%, а отдельных рабочих в пределах 101-
159%.

Наиболее высокую производительность имеют слесарь ДЗЮБАК Василий – 
159%, котельщик Плейзер Михаил – 177%, токари Мевх Ефим – 287%, Мевх Вла-
димир – 156%.

Имеются все возможности, чтобы всех рабочих по производительности труда 
подтянуть до уровня передовых.

Механический завод
Полностью восстановлен литейный цех. Механический цех начинает оснащать-

ся оборудованием. Установлены и работают 6 токарных станков, 1 строгальный, 
два сверлильных.

Восстановлена небольшая силовая установка. Завод выпускает запасные части 
к сельско-хозяйственным машинам, изготовляет некоторые заказы для нужд фрон-
та.

Серьёзным недостатком в работе завода является отсутствие квалифицирован-
ной рабочей силы. 

Пиво-дрожжевой завод
Значительных усилий требуется приложить к восстановлению дрожжевого за-

вода. Выработка пива и безалкогольных напитков налажена в течении трёх месяцев 
выпущено продукции на сумму до 1,5 млн рублей в отпускных ценах.
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Мясо и птицекомбинаты
Наряду с ходом восстановления, могут и дают продукцию. На мясокомбинате 

проходит работа по приспособлению производства для переработки птицы.
Это предприятие для нас имеет важное значение, посколько оборудование на-

ших школ, больниц и всех учреждений оказалось уничтоженным немцами. Сейчас 
проходят работы по механизации труда и восстановлению энергетической базы.

Фабрика работает над изготовлением заказов главным образом для школ и по-
требностей учреждений.

Хлебзавод
Завод работает пока не на всю мощность. Довоенная мощность завода исчис-

лялась в выпечке хлеба и кондитерских изделий ежесуточно до 60 тонн. Сейчас 
производительность завода до 30 тонн в сутки. 8 печей, работающих на жидком 
топливе, дают за смену 5 оборотов, а 6 печей, работающих на дровах, дают за смену 
три оборота.

В значительной мере мощность сокращается и потому, что трудоемкий процес 
не механизирован из-за недостатка электроэнергии.

Завод крайне захламлен, а важнейшие цеха и их оборудование находятся в ан-
тисанитарном состоянии.

Требуется немедленное вмешательство партийно-советских и хозяйственных 
организаций по наведению порядка на заводе, укреплению трудовой дисциплины 
и коренного улучшения культурно-бытовых условий рабочих.

Мельница и крупорушка
Мельница полной мощности не дает из-за медленного восстановления 

энергобазы. Вместо 50-60 тонн помола в сутки мельница дает всего 20 тонн. Име-
ющийся газогенератор експлуатируется с техническими нарушениями, которые 
могут повлечь за собой аварию и выход генератора на продолжительное время.

Крупорушка работает на 1 зерновой постав с производительностью в 10 тонн 
помола в сутки и просорушка с производительностью 2 тонны пшена в сутки.

Предприятия промкооперации
Восстановлены и работают 4 артели по выработке мыла хозяйственного, мази 

колесной и сапожной, оконной замазки, упряжи и ремонту мебели, возов и обуви.
За ІІ-й квартал выработано и сдано в торговую сеть: мыла хозяйственного – 

8,6 тонн, лакокрасок – 300 кг, мази колесной, замазки оконной – 12 тонн.
Электростанция

Более всего от рук немецко-фашистских захватчиков пострадала электро-
станция, которая выведена совершенно из строя. Отсутствие промышленной 
энергии в значительной мере задерживает и тормозит быстрейшее восстановление 
и расширение ряда производств.

Находящаяся в эксплуатации локомобильная установка в 200 Н.Р. ни в коей 
мере не может удовлетворить возростающих потребностей.

В среднем для всех нужд ежедневно отпускается электроенергии 90-100 киловат.
Сейчас идет интенсивная работа по существу – строительство новой 

электростанции мощностью до 500 Н.Р. и восстановлению дизельного хозяйства.
Значительную помощь в строительстве и восстановлении электростанции 

оказывают обком КП (б) у и Облисполком.
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Внимание и помощь этому важнейшему строительству должно быть проявлено 
со стороны всей общественности города непосредственным участием в строитель-
стве и подготовке к эксплуатации.

Очередные задачи парторганизации в связи с восстановлением промыш-
ленности:

1. Всемерно укреплять трудовую дисциплину, повышать производительность 
труда, опыт передовиков делать достоянием всего рабочего коллектива. Широко 
внедрять методы социалистической организации труда – многостаночничество, 
совмещение профессий, обучение молодых рабочих, привлечение женщин на про-
изводство.

2. Изыскивать энергетические ресурсы, настойчиво и решительно добиваться 
ввода в строй новых агрегатов и оборудования, дающих возможность увеличивать 
производственные мощности.

3. Улучшать материально-бытовые и культурные условия рабочих. Восста-
новить премиально-сдельную оплату труда взамен существующей на некоторых 
предприятиях оплаты не от выработки и выполнения норм, а твердого месячного 
оклада. Отремонтировать и подготовить к зиме все рабочие общежития, заготовив 
необходимое количество топлива, улучшить работу столовых.

Восстановить клубы и красные уголки, организовать систематическое проведе-
ние массовой политической работы.

Жилищно – комунальное хозяйство
Довоенный жилой фонд города состоял из 3144 строений. Немецко-фашист-

ские мерзавцы разобрали частично и уничтожили 695 домов общей площадью око-
ло 12 тысяч квадратных метров.

Сейчас жилфонд Городского коммунального отдела состоит из 947 домов, кро-
ме этого, занято организациями и учреждениями 239 строений.

Общий жилой фонд составляет площадь 71495 кв. метров, включая и частные 
владения.

Из общего количества жилфонда требуют восстановительно-капитального ре-
монта 352 дома и среднего ремонта – 464 дома.

До 1 октября местные строительно-ремонтные организации должны окончить 
ремонт 13 домов и 1 гостинницы, освоив отпущенные средства для этих целей 590 
тысяч рублей.

По состоянию на І.УШ-І944 г. отремонтировано средним ремонтом 2 дома и 
в 24 строениях, занятых организациями и учреждениями произведен текущий ре-
монт. Всего освоено средств 40 тыс. р. 

Ремонт жилого фонда, таким образом, проходит крайне неудовлетворительно. 
Из сданных по договору в ремонт 9 домов Облстройтресту ремонтируются толь-
ко 2.

На ходе ремонта отражается отсутствие запасов местных стройматериалов – 
песка, глины, извести, алебастра. Выделенные фонды на стройматериалы не реали-
зуются, в результате этого получается и простой рабочих.

Горкомхоз, довольствуясь тем, что ремонт ряда зданий сдан по договору стройре-
монторганизациям, не контролирует хода и качества ремонтных работ и не проявляет 
достаточной заботы и инициативы в деле проведения ремонта жилищного фонда.
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К делу восстановления и ремонта жилищного фонда не привлечены хозяй-
ственные организации, а некоторые из них, проявляя иждивенческие настроения, 
всецело полагаются на способности Горжилуправления и «стоят в очереди» за 
готовыми квартирами.

Можно сказать, что едва ли дойдет очередь до тех, кто расчитывает на готовые, 
а имея возможности делать кое-что самим не проявляют заботы приготовить себе 
жильё в теплое время года.

Горжилуправление нуждается в серьёзной и действенной помощи со стороны 
руководителей ряда организаций и хозяйственников. Эта помощь должна быть 
оказана живейшим участием в проведении работ по восстановлению и ремонту 
жилплощади.

Сейчас в Горжилуправлении находится заявок на квартиры 702, в том числе от 
областных организаций на 493 квартиры.

Возможностей к удовлетворению данных заявок Горжилуправление не имеет, 
отсюда положение становится предельно ясным, что полагаться на готовое не при-
ходится.

За это время пребывания немцев в городе было вселено в 431 квартиру. Мо-
жет быть коснуться в некоторой мере этих квартирантов. Мероприятия, которые 
намечены к проведению по городу и высвобождению части квартир, немного осла-
бит потребность в жилплощади.

Всего с момента освобождения города от немецких оккупантов Горжилуправ-
лением выдано 1073 ордера на занятие жилплощади.

Благоустройство города
Дорожно-мостовое хозяйство за время «хозяйничания» немцев оказалось зна-

чительно побитым. Горкомхоз произвёл ямочный ремонт только на центрально – 
магистральных улицах. За небольшой промежуток времени произвели очистку 
города от грязи, мусора и военных трофеев. Провели посадку клумб и газонов в 
центральной части города. Сейчас проходят работы по приведению в порядок пар-
ков и скверов.

Приведение улиц, дворов в санитарное состояние, во многом зависит от на-
шей общественности, руководителей организаций и учреждений. Многие живут 
настроениями, что это ведомственное дело работников коммунального хозяйства 
(Облторготдел, НКВД, НКГБ, Облпищепром, Облместпром и др.) и не проявляют 
желания очистки территорий около зданий и тем более очистки дворов. Еще нахо-
дится очень много нерадивых руководителей к выполнению общественных работ, 
возложенных на них Горкомом партии и горисполкомом. Неоднократные совеща-
ния руководителей организаций, проводимые Горкомом и Горисполкомом по во-
просам приведения в порядок зданий, побелки фасадов и т.д. никаких результатов 
не дали. Это указывает на отсутствие у ряда руководителей партийной и советской 
дисциплины. Поэтому напрашивается вывод – привлекать этих руководителей к 
партийной и советской ответственности неизбежно нужно и привести эту меру в 
действие как можно скорее.

Водопровод и баня
В течении 3 месяцев городской водопровод подал воды для города 57195 ку-

бических метров. Это ни в коей мере не удовлетворяет потребностей населения и 
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тем более производственных нужд. Работа водопровода зависит всецело от работы 
электростанции, которая дает электроэнергию в крайне ограниченном размере. 
Сейчас принимаются все меры к тому, чтобы снабдить водонасосные станции соб-
ственной энергобазой.

Работа бани налажена с первых дней освобождения города от немецко-фашист-
ских захватчиков и наряду с обслуживанием, главным образом, воинских частей 
открыта и для населения города.

Гостиница
До сих пор гостиница не ремонтировалась и служила наглядным примером 

отсутствия заботы руководителей партийно-советских органов города. Привести в 
порядок гостиницу крайне необходимо.

Оборудования гостиница никакого не имеет и справедливые нарекания со 
стороны посетителей получают руководители за это запущенное и грязное здание.

Сейчас принимаются меры к производству ремонта здания, изысканию обору-
дования, кроватей и постельных принадлежностей.

ЗАДАЧИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ, В СВЯЗИ ПРИВЕДЕНИЕМ В ПОРЯ-
ДОК ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

1. Развивать и поддерживать инициативу руководителей – хозяйственников, 
восстанавливающих жилой фонд и служебные помещения силами коллектива ра-
бочих и служащих. Поднять общественность города на приведение в порядок улиц, 
дворов, парков и скверов.

2. Путем организации и проведения массовой политической работы среди 
неорганизованного населения по участкам и квартирам добиться личного участия 
населения в восстановлении города и приведении в порядок жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

3. Укрепить аппарат жилищно-коммунальных предприятий за счет привлече-
ния к руководству инициативных, предприимчивых руководителей, способных 
возглавить важнейшие участки работы в городском хозяйстве.

Торговля
Товарооборот в нашем народном хозяйстве всегда занимал видное место. За-

бота об удовлетворении насущных нужд населения всегда стояла и стоит в центре 
внимания партийно-советских организаций.

После изгнания немецко-фашистских захватчиков в городе организована со-
ветская и колхозная торговля.

Восстановлены два колхозных рынка, через которые проходит большое коли-
чество сельскохозяйственных продуктов.

Советская торговля имеет 21 магазин, 3 столовых и 10 буфетов. Из месяца в 
месяц поднимается товарооборот и в июле месяце он составляет до 700 тыс. рублей.

Однако в развитии торговли у нас имеются крупные недостатки:
1. Рынки не приведены в порядок и не подготовлены места торговли, в резуль-

тате чего имеются факты загрязнения продукции и засорения города.
2. В торговой сети Горкомторга нет порядка. Отсутствие учёта и контроля 

дают возможность наживаться случайным элементам, проникшим в торговую 
сеть.
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3. Слабо привлекаются дополнительные виды продукции в торговую сеть, 
изготовленные на местных предприятиях из местного сырья. Не организована 
система децентрализованных заготовок продуктов, которые бы в некоторой мере 
являлись мерой регулирования цен на колхозном рынке.

4. Безконтрольность и отсутствие требовательности в повышении ответствен-
ности в иных случаях приводят к разбазариванию остродефицитных продуктов, и в 
первую очередь, хлеба. Устранение отмеченных недостатков является неотложной 
задачей работы парторганизации.

Народное образование и здравоохранение
С первых дней освобождения города Красной Армией от немецких захватчиков 

были открыты 2 средних школы, а в восстановленных медицинских учреждениях 
оказывалась первой необходимости медицинская помощь местному населению.

Однако по линии восстановления школ, детских садов и медицинских учреж-
дений у нас имеются крупные недостатки:

а) школьные здания к зиме не годятся, классного оборудования и наглядных 
пособий почти нет. Из 1500 классных парт имеем 80, из 65 классных досок имеем 5. 
Изготовление их мебельной фабрикой проходит медленно и поставлено под угрозу 
срыва;

б) кадрами учителей школы не обеспечены. Не хватает до 30 человек учите-
лей, 3 директоров школ и 4 заведующих учебной частью. Нет точного учета детей 
школьного возраста;

в) два детских сада не обеспечены твердым и мягким инвентарем;
г) топливо для школ, детских садов и медицинских учреждений не заготовля-

ется;
д) медицинские учреждения частично размещены в приспособленных учреж-

дениях. Ремонт в большинстве не производится. Мягким и твёрдым инвентарем 
больницы удовлетворены не в полной мере. В медучреждениях не наведен ещё по-
рядок в санитарно-гигиеническом отношении.

Отсюда вывод: решительное устранение перечисленных недостатков является 
неотложной задачей городской парторганизации.

Заготовка топлива
Потребность топлива для нужд города исчисляется в 26240 с/м дров, 37160 тонн 

торфа и 1612 тонн угля.
План заготовки дров определяется: для нужд организаций и учреждений 

21840 с/м дров, для медицинских учреждений 715 складометров дров, для школ 
485 с/м дров и для инвалидов Отечественной войны и семей военнослужащих – 
3200 с/м дров.

Заготовка и вывозка топлива стоит перед угрозой срыва. По состоянию на 1. 
УІІІ-44 г. заготовлено дров 294 к/м, вывезено торфа 685 тонн.

Положение с заготовкой и вывозкой топлива для города требует принятия 
решительных мер в доведении твердого задания на каждую единицу транспорта и 
обеспечения его безусловного выполнения. Однако наличие транспорта в городе: 
172 лошади и 25 автомашин далеко не обеспечивает потребности.

Неотложной задачей парторганизации является мобилизация всех сил и 
средств на заготовку топлива и изыскание средств для вывозки его к потребителям.
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Сложные и большие задачи стоят перед парторганизацией, в решении их долж-
но быть проявлено активное участие каждой первичной парторганизацией, каждым 
коммунистом при широком привлечении к этому важному делу комсомольцев, мо-
лодежи и всего населения.

В боях за город Проскуров дрались наши отцы, сыновья и братья как дань за их 
благородный подвиг в освобождении наших родных мест – должна быть отважная 
героическая работа в тылу, по воссатановлению всего народного хозяйства, разру-
шенного немецко-фашистскими захватчиками.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 324, оп. 2, спр. 1, арк. 11-17. Оригінал. Машинопис.

№ 281
Газетна замітка «Ще більше допомоги гірникам»

6 вересня 1944 року

Довжок (Наш кор.).
Колгоспники Довжоцького району не припиняють свій тісний зв’язок з під-

шефною шахтою №2 -Б1с ім. Молодої гвардії тресту «Краснодонвугілля».
Недавно делегати з підшефного тресту, серед яких були заступник шахто-

управління Йосип Малаховський, шахтарка Клара Целуйко та інші відвідали своїх 
шефів. Вони побували в ряді колгоспів району.

Виступаючи на колгоспних зборах, делегати передали палке привітання від 
гірників-подолян і розповіли про те, з якими небувалими темпами відроджується 
Донбас, як працюють колишні колгоспники – теперішні гірники, делегати розпо-
віли про трудові подвиги переносчика риштаків – Івана Бугайчука з села Мало-
Чернятин, Старокостянтинівського району, електрослюсаря – Мельничук Ольгу, з 
того ж села та її подруги Марію Басюк з села Пишки, Остропільського району.

У відповідь колгоспники району зобов’язались ще більше допомогати гірникам в 
їх роботі. Цими днями з сіл району в Донбас виїжджає 200 кращих колгоспників, які 
своєю сумлінною працею на шахтах прискорять відродження Всесоюзної кочегарки.

Колгоспники успішно провели у себе збір подарунків для гірників. За короткий 
час зібрано по району жита – 2120 кілограмів, пшениці – 3130 кілограмів, бобових – 
1390 кілограмів, картоплі – 7 тонн, різних фруктів – 3600 кілограмів і багато іншого. 

Найкраще пройшов збір подарунків в селах Кадиївка та Цибулівка.

Радянське Поділля. – 1944. – 6 вересня.– № 95 (4487). Оригінал. Друкований відбиток.

№ 282
Телеграма секретаря Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У А. Устенко та 

голови облвиконкому А. Ковбасюка Голові Раднаркому УРСР М. С. Хрущову, 
секретареві ЦК КП(б)У Д. С. Коротченко про виконання і перевиконання 

поставки хліба у фонд Червоної армії

6 вересня 1944 року

Колхозы и совхозы Каменец-Подольской области взятые обязательства к 
ХХУП-годовщине Великой Социалистической революции дать сверх плана в 
фонд Красной Армии по колхозно-крестьянскому сектору два миллиона пудов 
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хлеба и по совхозам три тысячи четыреста семьдесят пудов полностью выполнили 
взятые.

По состоянию на пятое октября колхозами области сдано в фонд Красной Ар-
мии два миллиона восемь тысяч триста три пуда хлеба и совхозами шесть тысяч 
шестьсот сорок три пуда, сдача хлеба продолжается.

Председатель облисполкома, секретарь обкома КП(б)У
/А. Ковбасюк / /А. Устинко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. І2, спр. 276, арк. 152. Копія. Машинопис.

№ 283
Інформація секретаря Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У Ялтанського, 
надіслана заввідділу легкої та харчової промисловості ЦК КП(б)У Лактіонову 

«Про стан роботи  Кам’янець-Подільського облмаслопрому»

8 вересня 1944 року

По состоянию на 1-е сентября 1941 года по облмаслотресту Каменец-Подоль-
ской области было 1638 производственно-заготовительных единиц, из них: масло-
заводов – 27, пастпунктов 28, сепараторных отделений 853 и приемных пунктов 
732, с числом работающих 2.414 человек. Производственная годовая программа по 
валовой продукции выполнена на 133,7%.

В августе месяце с .г. Нарком мясомолпром УССР облмаслотресту спустил ли-
мит по труду на 931 чел., из них: рабочих – 430, сеператорщиков – 190, ИТР- 50, 
служащих – 64, МОП – 45, подсобные рабочие – 30, сливщиков – 300 и розничная 
сеть – 5.

Чтобы обеспечить переработку и заготовку молока в 1512 населенных пунктах 
области, необходимо 906 производственно-заготовительных единиц в том числе: 
отчетных маслозаводов – 13, подотчетных – 12, пастпунктов – 28, сепараторных 
отделений – 553, приёмных пунктов – 300.

При этом условии потребуется: 1414 человек, из них: рабочих – 723, сепара-
торщиков – 553/ ИТР-91, служащих – 100 чел., МОП-66, учеников – 7, подсобных 
рабочих – 114, сливщиков – 300.

Обком КП(б)У просит Вас обязать Наркоммясомолпром УССР пересмотреть 
лимит по труду облмаслотреста с целью их увеличения на 470 человек.

Секретарь обкома КП(б)У /Ялтанский/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12., спр. 47, арк. 216. Копія. Машинопис.

№ 284
Повідомлення про подарунки, зібрані мешканцями Шепетівки для госпіталів 

9 вересня 1944 року

Шепетовский Горком КП(б)У, на Вашу телеграмму от 27 сентября 1944 года 
сообщаем, что со дня освобождения г. Шепетовка от немецко-фашистских захват-
чиков собрано подарков для госпиталей:
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1. Сахар белый  460 кгр. 2. Печенье и пряники  600 кгр.
3. Тарелки   400 шт. 4. Чашки   300 шт.
5. Стаканы  80 шт.  6. Ложки   700 шт.
7. Полотенца  45 шт.  8. Мыло туалетное  9 куск.
9. Табак   35 кгр.  10. Кисетки   200 шт.
11. Нос.платки  300 шт. 12. Книги   650 шт.
13. Бумага для писем 12 кгр.  14. Карандаши  25 шт.
15. Соль    30 кгр.  16. Мясные продукты 140 кгр.
17. Вино   50 лит.  18. Яёца   400шт.
19. Жиры   50 кгр.  20. Приборы бритвенные 25 шт.
21. Бумага курительная 300 лист. 22. Конверты    350 шт.

Секретарь Шепетовского горкома КП(б)У /Рукин/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 461, оп. 2, спр. 57, арк. 75. Копія. Рукопис.

№ 285
Привітання Й. Сталіна працівникам цукрової промисловості 

Кам’янець-Подільської області

13 вересня 1944 року Керуючому цукротресту – т. Шарко

Прошу передати трудящим цукрової промисловості Кам’янець-Подільської 
області, які зібрали 767020 карбованців грішми і 28345 карбованців облігаціями 
державних позик на будівництво танкової колони «Радянське Поділля», мій брат-
ський привіт і подяку Червоної Армії.

Й. Сталін.

Радянське Поділля.– 1944. – 13 вересня. – № 100 (4492). Оригінал. Друкований відбиток.

№ 286
Телеграма робітників і службовців Маниковецького спиртзаводу 

«Про дострокове виконання квартального плану випуску продукції»

20 вересня 1944 року Голові комітету оборони СРСР т. Сталіну

Воодушевленные победами героической Красной Армии, рабочие, работницы, 
служащие и инженерно-технические работники Маниковецкого спиртзазода, Ви-
нницкого спирттреста, отдают все свои силы на возрождение страны и помощи 
фронту для скорейшего разгрома немецкого фашизма в его собственной берлоге.

Квартальный план по выкурке спирта Маниковецкий спиртзавод выполнил 
раньше срока на один месяц и тринадцать дней.

Заверяем Вас, т. Сталин, что работники нашего спиртзавода и впредь при-
ложат все силы, чтобы добиться еще больших успехов в перевыполнении 
производственных планов.

Пусть наш труд станет крепким бичем для немецкого фашизма.

Секретарь Михалпольского РК КП (б) У (Высоцкий)
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Директор Маниковецкого спиртзавода (Даценко)
Технорук завода  (Глянцев)
Председатель ФЗК инвалид Отечественной войны, гвардии старший лейте-

нант (Сурков)

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 221, оп. 2, спр. 14, арк. 30. Копія. Машинопис.

№ 287
Інформація Староушицького райкому КП(б)У Кам’янець-Подільського обкому 

партії «Про зібрані подарунки жителями району підшефному госпіталю»

23 вересня 1944 року

На Ваше розпоряжение от 23 сентября 1944 года сообщаю, что Старо-Ушицким 
районом с апреля м-ца по 25,ІХ-44 года для госпиталей отправлены следующие по-
дарки:

Для Каменец-Подольского госпиталя:
1 .Посылки-подарки ............................. 120 шт.
2. Яички  ................................................... 700 шт.
3. Белой муки .......................................... 50 кгр.
4. Мёду  ..................................................... 5 кгр.

Для Проскуровского госпиталя СЭГ № 1895
1. Яички .................................................... 8051 шт.
2. Свежих фруктов ................................ 5400 кгр.
3. Сухих фруктов ................................... 25 кгр.
4. Курей ..................................................... 120 шт.
5. Крупп .................................................... 85 кгр.
6. Овощи  .................................................. 150кгр.
7. Арбузы  ................................................. 800 кгр.
8. Мед ......................................................... 5 кгр.
9. Сливочное масло  .............................. 480 кгр.
10. Виноград ............................................ 380 кгр.

Секретарь Старо-Ушицкого РК КП(б)У /Ткачевский/
Зав. Военным отделом /Гриненко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 412, оп. 2, спр. 27, арк. 21. Копія. Рукопис.

№ 288 
Телеграма Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У Голові Раднаркому УРСР 

М. С. Хрущову «Про виконання державного плану хлібопоставок»

26 вересня 1944 року

На 25 сентября Каменец-Подольской областью сдано хлеба государству 209937 
тонн или 100,2 процента, в том числе колхозами 207010 тонн или 100, I процента, 
совхозами – 2927 тонн или 100,5 процента.
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Сдача хлеба продолжается.

Председатель облисполкома, секретарь обкома КП(б)У
/Ковбасюк, Устенко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 267, арк. 139. Копія. Рукопис.

№ 289
Акт про збитки, завдані окупантами 
Теофіпольському районному архіву

26 вересня 1944 року

Мы, нижеподписавшиеся, секретарь Райисполкома тов. Гаврылюк Данил, 
уполномоченный Теофипольского РОКНВД Пахальчук Прохор Васильевич, 
заведующий райархивом Пасечник Анна Григорьевна с участием свидетелей от 
промсоюза Дмитрука Якова и Татарчук Зинаиды составили настоящий акт в сле-
дующем:

Теофипольский райархив до начала войны хранил документальные материалы 
с 1921 по 1936 год в количестве 72 фондов, 16700 единиц хранения, а также 30 ки-
лограмм россыпи.

Эти материалы имели большую как научную, так и справочную ценность. Они 
отражали основные моменты развития хозяйства района, в частности ход коллек-
тивизации, деятельность органов советской власти, быт населения, рост культуры 
и т.п.

Во время оккупации Теофипольского района немецко-фашистскими войска-
ми в начале июля 1941 г., все эти материалы были уничтожены, разграблены и 
сожжены оккупантами.

После освобождения войсками Красной Армии Теофипольского района от 
немецко-фашистских захватчиков, было установлено, что в Архиве никаких 
документальных материалов не оказалось.

Вместе с документальными материалами погибло и все имущество Архи-
ва, состоящее из 7 стеллажей – 1400 руб., 3 столов – 600 руб., 2 шкафов – 800 
руб., 4 стульев – 200 руб. Помещение Архива стоимостью 12 тыс. разрушено 
оккупантами. Общая сумма ущерба составляет 15 тыс. руб. (пятнадцать тысяч 
рублей).

Секретарь РИКА [подпись] /Гаврилюк/
Уполномоченный РОНКВД [подпись] /Пахальчук/
Зав. Райархивом [подпись] /Пасечник/
Свидетели  [подпись] /Дмытрук/
    [подпись] /Татарчук/

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2714, арк. 57. Оригінал. Рукопис.
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№ 290
Телеграма колгоспників, робітників МТС та радгоспів Кам’янець-Подільської 

області Й. Сталіну «Про дострокове виконання державного плану 
хлібозаготівель»

28 вересня 1944 року

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Докладываем Вам, что колхозы и колхозники, рабочие МТС и совхозов Ка-

менец-Подольской области, выполняя свой долг перед Вами, перед нашей люби-
мой Родиной – 25 сентября выполнили первую заповедь перед государством – 
выполнив годовой план хлебосдачи, натуроплаты МТС, план сдачи зерна в Фонд 
Красной Армии. Сверх установленного плана сдано государству 12 тысяч пудов 
хлеба. По состоянию на 20 сентября колхозы и совхозы области перевыполнили 
государственный план озимого сева. На полях области развернулась массовая 
копка и вывозка сахарной свеклы. Восстановленные в рекордно короткий срок, 
сахарные завода области начали сахароварение.

Страна получила первые сотни центнеров сахара из нового урожая.
Воодушевленные историческими победами Красной Армии, желая быстрее за-

вершить разгром подлых врагов человечества немецко-фашистских захватчиков, 
трудящиеся Каменец-Подольской области собрали в фонд обороны Родины – 
15,170 рублей денег.

Просим Вас, дорогой товарищ Сталин, на эти средства построить танковую ко-
лонну «Советское Подолие».

Клянемся Вам, что будем работать в тылу еще самоотверженнее, приложим 
всех сил для окончательной победы над врагом.

Примите, родной Иосий Виссарионович, от всех трудящихся Каменец-По-
дольской области из берегов Днестра и Збруча наш пламенный сердечный привет 
и пожелание Вам долгих лет жизни и здоровья.

Председатель исполкома, секретарь обкома КП(б)У 
/Ковбасюк/ /А. Устенко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 47, арк. 98. Копія. Машинопис.

№ 291
Акт про збитки, завдані окупантами

Полонському районному архіву

30 вересня 1944 року

Мы, ниже-подписавшиеся, Зам. НАЧ. Полонского РО НКВД лейтенант мили-
ции ЕГОРОВ, Заведующий РОНО тов. БРЫШКО Яков Федорович, Зам. Пред-
седателя Райисполкома ЯРОСЛАВСКИЙ Климентий Сидорович составили на-
стоящий акт в следующем:

В Полонском Райархиве находились на хранении документальные материалы 
всех Советских учреждений р-на примерно с 1927 по 1937 год в количестве 90 фон-
дов и 30 тыс. единиц хранения.



Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

420

Документальные материалы архива освещали развитие экономики р-на, в част-
ности ход коллективизации, рост местной промышленности, успехи Советского 
строительства, рост культуры и т.п. Кроме этого, материалы имели большое спра-
вочное значение.

После оккупации немецко-фашистскими войсками Полонского р-на в начале 
июля 1941 года все материалы Райархива были немцами сброшены со стеллажей и 
полностью уничтожены, разграблены и сожжены.

При освобождении р-на Красной Армией было установлено, что в помещении, 
где находился Архив, никаких документальных материалов не оказалось.

Имущество архива состояло: из стола стоимостью 1500 руб., 4-х стульев – 600 
руб., 2-х шкафов – 2400 руб., 4-х стеллажей – 1200 р.

Общая сумма ущерба, нанесенного имуществу Архива, – 5700 руб. /пять тысяч 
семьсот рублей/.

ЗАМ. НАЧ. ПОЛОНСЬКОГО РО НКВД
ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ [подпись] /ЕГОРОВ/
ЗАВЕДУЮЩИЙ РОНО [подпись] /БРЫШКО/
ЗАМ. ПРЕД. РАЙИСПОЛКОМА [подпись] /ЯРОСЛАВСКИЙ/
ЗАВ. ПОЛОНСКОГО РАЙАРХИВА [подпись] /МАРТЫНЕЦ/

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2714, арк. 78. Оригінал. Рукопис.

№ 292
Подяка Й. Сталіна голові облвиконкому та секретареві обкому КП(б)У за 

зібрані кошти на побудову танкової колони 
«Радянське Поділля»

5 жовтня 1944 року

тов. Ковбасюку
Секретареві Кам’янець-Подільського обкому

 КП(б)У тов. Устенко

Передайте трудящим Кам’янець-Подільської області, які зібрали п’ятнадцять 
мільйонів сто сімдесят тисяч карбованців на побудову танкової колони «Радянське 
Поділля», мій братський привіт і подяку Червоної Армії.

Й. Сталін.

Радянська правда. – 1944. – 5 жовтня.– № 9. Оригінал. Друкований відбиток.

№ 293
Звернення комсомольців та сільської молоді с. Корниці до комсомольців 

Ляховецького району «Про виконання соціалістичних зобов’язань»

7 жовтня 1944 року

Дорогі товариші!
Героїчна Червона Армія безупинно гонить на Захід німецько-фашистських за-

хватчиків, очищаючи Радянську землю від гітлерівської нечисті. Відступаючи під 
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ударами доблесної Червоної Армії, гітлерівські бандити знищують все народне до-
бро, надбане працею нашого Радянського трудолюбимого народу.

Прокляті фашистські ізверги заподіяли великої шкоди народному господар-
ству нашого району. Вони зруйнували майже всі колгоспні будівлі.

Наш колгосп ім. Комінтерна с. Корниця мав багаті ферми. В них вирощува-
лася велика рогата худоба, свині, вівці та птиця. Від тваринництва колгосп мав 
багато прибутків.

Все це багатство пограбували і знищили німецькі варвари. Вони забрали ве-
ликої рогатої худоби 150 штук, свиней 110 штук, овець 145 штук.

Героїчна Червона Армія під керівництвом Маршала Радянського Союзу, Ве-
ликого Сталіна визволила нас від ярма фашистської неволі.

З перших днів визволення, ми, комсомольці і молодь, взялися за відновлення 
тваринницьких ферм. Віддано працювали в справі організації ферм завідуюча 
фермою тов. Тимощук Євгена, Загоруйко Ліда, Присяжнюк Ганна, Миронюк Ган-
на і інші. При їхній допомозі організовано свинно-товарову ферму. Вони перші 
звели своїх телят.

Тепер в колгоспі є 10 племінних свиноматок, 107 штук овець, 190 штук птиці 
та велика рогата худоба.

Для утримання та догляду худоби підготовлено приміщення.
Для скорішого розвитку тваринництва і відбудови зруйнованого господар-

ства, ми, комсомольці і молодь села Корниці, включившись в переджовтневе со-
ціалістичне змагання беремо слідуючі зобов’язання:

1. Організувати і укомплектувати молочнотоварову ферму, свиноферму і пти-
цеферму.

2. Устаткувати приміщення, а також добре утеплити їх.
3. Забезпечити повноцінною кормовою базою худобу на стійловий період 

грубими, соковитими і концентрованими кормами, для чого провести силосуван-
ня гички цукрового буряка.

4. Дотримуватись норм годівлі худоби та правильного догляду на основі зоо-
технічних настанов.

5. Укомплектувати тваринницькі бригади, по догляду худоби кращими ком-
сомольцями.

6. Розгорнути соціалістичне змагання на фермах за кращий догляд худоби, 
підвищення його продуктивності та вирощування і збереження молодняку.

Допомогати правлінню колгоспу в усіх роботах по відбудові господарства.
Закликаємо всіх комсомольців і молодь нашого району за нашим прикладом 

взятись за відбудову зруйнованого господарства, за розвиток тваринницьких 
ферм.

Присяжнюк Ганна, Загоруйко Ліда,
Савчук Марія, Миронюк Ганна, Миронюк Ліда.

Радянське життя. – 1944.– 7 жовтня. – № 14. Оригінал. Друкований відбиток.
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№ 294
Вітальний лист передовиків сільського господарства 

Старосинявського району Й. Сталіну

жовтень 1944 року

Дорогой и любимый наш вождь, отец и учитель Иосиф Виссарионович!
Мы, передовики сельского хозяйства – рабочие МТС и Совхозов Ст.Синявского 

района, Каменец-Подольской области, собравшись на первое совещание после 2 
годов и 8 месяцев оккупации немцами шлём Вам наш сердечный привет и желаем 
долгих – долгих лет жизни на радость нам, на счастье всему советскому народу.

Мы хотим в своём письме к Вам, любимый наш отец, рассказать о великой ра-
дости освобождения, жизни нашей и работе, о наших планах. Мы хотим дать Вам 
слово, дорогой наш вождь и учитель, что снова вернем славу нашего Старосиняв-
ского района.

Старосинявщина – наш богатый и цветущий край – славился своими 
плодородными землями, своими садами, трудолюбимыми и мужественными людь-
ми. Наши деды прадеды боролись с чужеземцами – турками на нашей земле. В селе 
Пилява нашего района Богдан Хмельницкий разбил полчища польских помещи-
ков. В Новой Синявке нашего района народный мститель Устин Кармалюк вел 
борьбу против помещиков. Здесь в 1918-1919 годах мы били немцев.

Славилась Старосинявщина до войны своими богатствами, своими знатными 
людьми, высокими урожаями колхозных полей.

На наших полях собирались обильные урожаи зерновых культур, сахарной 
свеклы, многолетних трав, коренеплодов и других культур. В наших садах собира-
лись обильные урожаи пахучих яблок, груш и слив.

До нападения на нашу родину людоеда Гитлера мы собирали по 100 пудов 
хлеба и по 400-500 центн. сахарной свеклы с каждого гектара. Тысячи голов ско-
та выращивали колхозники Старосинявщины. У нас не было ни одного колхоза, 
который не имел бы две, три, а то и четыре животноводческих фермы. Коровы, 
овцы, свиньи, птицы были в каждом колхозном дворе. Свои поля обрабатывали 
сложнейшими машинами – тракторами и комбайнами. Клубы, театры, школы, 
больницы, лаборатории – всё это было к услугам колхозному крестьянству, рабо-
чих и интеллигенции.

Немецко-фашистские орды, какие подло и вероломно напали на нашу Родину, 
сожгли, уничтожили и разграбили почти всё то, что мы руками и потом строили на 
протяжении нескольких пятилеток. Наш район имел очень развитое животновод-
ство в колхозах, которое уничтожено немцами. В изобилии, культурно и зажиточно 
жили мы, колхозники, не было у нас села без школы и клуба.

Звонкая украинская песня разливалась над садами цветущими и полями ши-
рокими.

Всё мы имели, всему радовались и еще за лучшее боролись. Имели мы всё, по-
тому, что о нас заботилась наша большевистская партия и Вы, любимый наш отец, 
давали всё для нашего роста, наших достатков и культуры.

Но разразилось великое горе, страшная беда на голову нашу свалилась. Враг 
лютый, кровавый, на нашу мирную страну напал и покорить нас, людей советских, 
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свободных, себе захотел. Навеки проклятый Гитлер и его озверелая банда хотела нас 
сделать рабами, а на земле колхозной и плодородной посадить помещиков и баронов.

Камень тяжёлый на сердце лег каждому из нас, когда разбойники с большой 
дороги вступили на святую советскую землю. Много горя и тяжких мук натворил 
немец в нашей хате, в нашем хозяйстве. Немцы грабили наше добро и вывозили в 
Германию, они уничтожили тысячи наших лучших людей. Они сожгли прекрасное 
село Сёмаки и уничтожили в нём 328 людей, много граждан, особенно молодёжи, 
увезли в Германию.

Мы много переживали от немецкой власти, но твёрдо были убеждены, что скоро 
вернётся наша Советская власть. Мы жили надеждой на Вас, жили верой в светлый 
час, который Вы нам принесёте, наша Красная Армия и семья великая народов – бра-
тьев Союза Советского. Надеялись мы, верили и ждали. Ждали и дождались.

В марте 1944 года Красная Армия, руководимая Вами, изгнала оккупантов, 
вызволила Старосинявщину, спасла нас, колхозников.

Выражаем Вам наше великое спасибо, нашей любимой Красной Армии, наше-
му старшему брату – народу русскому. Пределов не было радости нашей и счастью 
нашему, когда мы снова увидели на родной земле своих воинов.

С радостью и воодушевлением мы принялись снова строить свою жизнь и по-
могать нашей Красной Армии.

За короткое время мы собрали 114000 пудов хлеба, передали государству для 
РККА картофеля 130456 пудов, мяса 5400 пудов и много других продуктов.

Пусть каждый пуд нашего колхозного хлеба, наш колхозный труд, будет 
смертоносным снарядом на голову немчуры, на глупую голову бесноватого Гитлера.

Подписка по реализации 3-го Военного Государственного займа проведена по 
району на 1400000 рублей, много внесено наличными.

Пусть наши деньги тоже будут помощью для нашего государства, для скорей-
шего разгрома врага.

Мы увеличили еще больше нашу помощь воинам Красной Армии. Ибо мы 
имеем теперь единую цель всё сделать, чтобы скорее одержать победу, чтобы Ваши 
указания о восстановлении хозяйства снова выполнить и снова сделать Староси-
нявщину богатой.

Мы теперь закончили весенний сев, провели его на высокоагротехнических 
правилах, теперь мы готовимся к уборке высокого урожая. Приложим все силы к 
тому, чтобы достичь такого высокого урожая, который бы обеспечил изобилием 
продуктов нашу страну и нашу колхозную хату.

Вам, дорогой наш учитель и отец, мы обязуемся и святую клятву даем:
Прочным и нерушимым сделать колхозный строй, который принес нам зажи-

точную жизнь, который партия большевистская и Вы, товарищ Сталин, помогли 
создать нам.

В 1944 году обязуемся собрать с каждого гектара:
ржи – 96 пудов, пшеницы – 120 пудов, ячменя – 114 пудов, овса – 90 пуд, про-

са – 114 пудов, сахарной свеклы – 1200 пудов, картофеля – 1080 пудов.
Чтобы обеспечить высокий урожай зерновых и сахарной свеклы, мы проведём 

своевременную и высококачественную прополку и подкормку.
Проведём уборку урожая в сжатые сроки и без потерь.
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Ко времени уборки доброкачественно проведём ремонт уборочных машин. 
Чтобы восстановить животноводство в колхозах, мы законтрактовали для ферм 
телят, поросят...

В каждом колхозе будем иметь по одной ферме крупного рогатого скота, сви-
ней и птицы.

Полностью обеспечим животноводство грубыми и сочными кормами. Доведём 
удой молока на одну фуражную корову не меньше 3000 литров.

Дадим на одну свиноматку в год 20 деловых поросят и ягнят на 100 овцематок 
не меньше 105 штук.

Чтобы работа пошла лучше в нашем колхозном селе, мы организуем социалис-
тическое соревнование между колхозами и колхозниками, рабочими МТС и совхо-
зов и вызовем на соревнование соседний Остропольский район.

Под Вашим руководством, любимый отец, страна наша уверенно идёт к окон-
чательному разгрому фашистов и пусть наша лепта в дело победы приближает этот 
ясный день для народов нашей великой страны.

Слава Вам, наш любимый и дорогой Иосиф Виссарионович, желаем много, 
много лет Вам жизни на счастье и радость народам нашей родины.

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 205, оп. 2, спр. 9, арк. 112-115. Копія. Машинопис.

№ 295
Постанова обкому КП(б)У «Про проведення в місті Проскурові мітингу, 

присвяченого звільненню області від німецьких окупантів»

20 березня 1945 року

1. Провести 18-го квітня ц. р. в м. Проскурові мітинг, присвячений звільненню 
Кам’янець-Подільської області від німецьких окупантів.

2. Організацію мітингу доручити секретарю обкому КП(б)у по пропаганді тов. 
Тонкочеєву, Першому секретарю Проскурівського міському КП(б)У тов. Пуценко

Секретар ОБКОМУ КП(б)У А. Устенко 

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 487, оп. 12, спр. 2, арк. 4-5. Копія. Машинопис.

№ 296 
Вітальний лист Й. Сталіну від учасників урочистого засідання Городоцької 

районної ради депутатів, трудящих на честь 1-ї річниці звільнення району від 
фашистських загарбників 

24 березня 1945року

Москва – Кремль
Вождю и учителю Маршалу Советского Союза

товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину

Дорогой наш, родной Иосиф Виссарионович!
Сегодня, в день 1-й годовщины освобождения Городокского района Каменец-

Подольской области от немецко-фашистских извергов, примите от нас, любимый 
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наш товарищ Сталин, горячие и искренние слова благодарности за возвращенную 
нам жизнь, за неисчерпаемую радость жить вольными людьми на вольной земле.

День 25 марта 1944 года навсегда останется в нашей памяти, когда Красная 
Армия под Вашим мудрым руководством изгнала из нашего района немецко-фа-
шистских захватчиков и освободила нас от фашистского рабства.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
После освобождения от немецко-фашистской чумы, как факел, освещающий 

путь, подняли мы Ваш приказ – скорее возродить освобожденные от оккупантов 
районы и создать в них для трудящихся нормальные условия жизни.

Мы с первых дней освобождения, когда еще рвались над нами вражеские 
бомбы, дружно взялись за дело восстановления хозяйства, заботясь прежде всего 
о выполнении свого долга перед Красной Армией – освободительницей, перед на-
шей Великой Родиной.

Прежде всего мы взялись за восстановление и укрепление нашего артель-
ного хозяйства, чтобы снова каждый колхоз большевистским был, а колхозники 
зажиточными.

Фронтовыми темпами провели мы сев 1944 года, своевременно и без потерь про-
вели уборку урожая, и полностью расчитались с государством, здали в фонд Красной 
Армии 127.116 пудов хлеба и много других сельско-хозяйственных продуктов.

Все для фронта, всё для победы таков был наш закон. Трудящиеся нашего райо-
на внесли наличными на постройку танковой колонны «Радянське Подділля» 580 
тысяч рублей, на постройку эскадрилий боевых самолетов 700 тысяч рублей, сейчас 
наши танки беспощадно уничтожают ненавистных фрицов, сметают их укрепления 
и заграждения. Радостно сознавать, что в этом деле есть и наш труд, и наш рубль.

Дорогой товарищ Сталин!
Многие раны еще не залечены. Много труда нужно еще приложить, чтобы по-

лностью ликвидировать последствия хозяйничания на нашей земле немецко-фа-
шистских убийц и грабителей.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович и даем слово, что мы, трудя-
щиеся Городокского района, выполним до конца свой патриотический долг перед 
любимой Родиной и приложим все усилия, чтобы вернуть былую славу нашей 
Отчизны, чтобы своим трудом умножить победы нашей страны.

Клянемся Вам, Иосиф Виссарионович, что в долгу перед Отчизной не останем-
ся. Приложим все усилия, еще лучше и ярче, чем до войны будет наша жизнь. Еще 
богаче будут урожаи золотых хлебов. Еще больше будет расти плодов на деревьях. 
Во много раз повысится продуктивность скота.

Мы ни на минуту не забываем того, что война продолжается, что враг не добит, 
и клянёмся приложить все усилия, чтобы ускорить разгром врага.

Сегодня, в годовщину нашего освобождения, мы Желаем Вам, наш дорогой 
отец и мудрый учитель, много лет жизни и счастья на радость нашему народу, на 
страх, нашим врагам.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ОСВОБОЖДЁННАЯ СОВЕТСКАЯ УКРАИНА 
И СЛАВА НАШЕЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЕ – НЕПОБЕДИМОЙ КРАСНОЙ 
АРМИИ : ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ, ПАРТИЯ ЛЕНИ-
НА-СТАЛИНА, ОРГАНИЗАТОР НАШИХ ПОБЕД!
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СЛАВА ВАМ, НАШ ВОЖДЬ И ДРУГ, И ЖИВИТЕ – ЖЕ ИОСИФ ВИССАРИ-
ОНОВИЧ, ДЛЯ БЛАГА И ПОБЕД ТРУДЯЩИХСЯ ДОЛГИЕ-ДОЛГИЕ ГОДЫ !

(подписали на торжественном заседании Городокского райсовета депутатов 
Трудящихся с партийными и советскими организациями 24 марта 1945 г.)

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 71, оп. 2, спр. 120, арк. 55 – 57. Копія. Машинопис.

№ 297
Повідомлення Староушицького райкому КП(б)У про подарунки, зібрані 

жителями району підшефному госпіталю

27 квітня 1945 року

Колхозниками Староушицкого района оказана помощь подшефному госпита-
лю № 1130 следующая.

Всего в 1945 году вместе с передмайскими подарками собраны и отправлены в 
госпиталь такие продукты:

1. Муки (пшеничная)   – 13 центнеров
2. Яичек     – 22868 шт.
3. Курей     – 1017 шт.
4. Сушеных фруктов   – 2349 кгр.
5. Индивидуальных подарков   – 1271
6. Орехов     – 418 кгр.
7. Крупы     – 139 кгр.
8. Жиров     – 38 кгр.
9. Мяса     – 48 кгр.
10. Лука     – 80 кгр.
11. Молока    – 115 литров
12. Табаку     – 14 кгр.
13. Меду     – 5 кгр.
а также подвезено дров для госпиталя 238 кубометров.

Секретарь райкома КП(б)У /Ткачевский/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 412, оп. 2, оп. 27, арк. 22. Копія. Машинопис.

№ 298
Повідомлення про святкування Дня Перемоги в Городоцькому районі

9 травня 1945 року
Каменец-Подольскому обкому КП(б)У

Секретарю обкома КП(б)У по пропаганде
тов. Тонкочееву

Весть о победе молниеносно облетела все предприятия, учреждения и села ра-
йона.

Акт о военной капитуляции немецких вооруженных сил, Указ Президии Вер-
ховного Совета СССР об обьявлении 9 мая праздником Победы были приняты 
ночью с 8-го на 9-е по телеграфу и в 6 часов утра 9 мая по Ратау.
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Эти исторические документы сейчас же были отпечатаны в местной редакции 
и выпущены специальной листовкой. На трёх легковых автомашинах они были 
доставлены во все колхозы нашего района

Начиная с 10 часов утра во всех без исключения колхозах прошли многолюдные 
митинги торжества великой исторической победы над врагом – Гитлеровской Гер-
манией.

В райцентре в 10 часов утра уже двигались к центральной площади большие 
колонны рабочих сахарного завода, механзавода, ученики школ, Ремесленого 
училища,служащие всех учреждений райцентра. На демонстрацию вышли также 
все домохозяйки, старики, и в организованном порядке пришли в райцентр при-
легающие к району колхозы.

На митинге, кроме руководящих работников райкома КП(б)У и райсовета, 
выступали с приветствием и поздравлениями представители от рабочих коллекти-
вов сахарного и механзаводов, училища трудовых резервов, пионеры и др.

В своих приветствиях все они выразили глубокую благодарность Герои-
ческой Красной армии и великому Маршалу Победы И. В. Сталину, под чьим 
мудрым руководством победоносно завершена Великая Отечественная война 
Советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

После митинга духовой оркестр музыки играл победные марши, на улицах, 
в центре были организованы танцы, массовое гуляние, игры и другие.

В исключительно торжественной обстановке проходили массовые митинги 
в колхозах района.

В своих выступлениях колхозники выразили чувства глубочайшей благо-
дарности Гениальному полководцу, организатору исторических побед Красной 
Армии – тов.Сталину.

Празднуя Победу, колхозники и колхозницы взяли на себя обязательства и 
в дальнейшем, не покладая рук, работать самоотвержено для блага Родины, для 
скорейшего восстановления колхозного хозяйства, разрушенного и разграблен-
ного немецко-фашистскими захватчиками.

Весело и радостно колхозники провели исторический праздник Победы. 
Колхозники и колхозницы, празднично одетые и с веселым настроением, песня-
ми и криками «Ура» спешили в центр села, где собирались на массовые митинги. 
На улицах люди друг друга приветствовали, обнимались и целовались. Целый 
день 9 мая прошел в обстановке исключительного торжества, сплочённости 
дружбы и благодарности Великому Сталину, который вернул нам, украинцам, 
счастливую, радостную жизнь в дружной братской семье всех народов Великого 
Советского Союза.

С большим воодушевлением слушали по радио трудящиеся Городокского 
района обращение тов. Сталина к народу и Приказ Верховного Главнокоманду-
ющего по войскам Красной Армии и Военно-Морского флота.

Затаив дыхание, слушали по радио рабочие и служащие Чечеринского сахзаво-
да обращение тов. Сталина к народу. На приветствие тов. Сталина «С победою Вас, 
мои дорогие соотечественники и соотечественницы» рабочий коллектив завода 
ответил громко-гласным криком «УРА» и возгласами « Слава маршалу победы И. 
В. Сталину!
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Обращение тов. Сталина к народу и приказ Верховного Главнокомандую-
щего по войскам Красной Армии и Военно-Морского флота 10/У-45года были 
отпечатаны и выпущены специальной листовкой, которая была немедленно до-
ставлена в колхозы нашего района.

В настоящее время РК КП (б) У организовало глубокое изучение Перво-
майского Приказа тов. Сталина, обращение тов. Сталина к народу и приказ Вер-
ховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и военного-морского 
Флота среди рабочих и колхозников и интелигенции.

На основании изучений этих исторических документов в нашем районе 
4-й Государственный Военный заем реализирован на сумму 3.705 тысяч, в том 
числе среди колхозников – 2.780 тысяч. Уже внесено наличными до 600 тысяч 
рублей.

В колхозах нашего района полностью закончен сев сахарной свеклы, колхозы 
развернули массовый сев картофеля, поздних культур и овощей.

Проводиться массово-политическая работа по укомплектованию колхозных 
ферм в соответствии с Постановлением СНК и ЦК ВКП (б) о плане развития жи-
вотноводства за 1945 год.

Секретарь РК КП(б)У /Королюк/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 71. – оп. 2, спр. 120, арк. 50 – 51. Копія. Машинопис.

№ 299
Інформація про роботу 

з репатрійованими громадянами в Городоцькому районі 

8 червня 1945 року Кам’янець-Подільському обкому КП(б)У

До 8/VІ-1945 г. в Городокский район вернулось из фашистской неволи 96 чело-
век, в том числе мужчин 22, женщин 74, большинство молодежи.

Райком КП (б) У через отдел Пропаганды и агитации организовал проведение 
бесед с каждым репатриируемым в отдельности, освобожденные Красной Армией 
из немецкого рабства, советские граждане рассказали о зверствах и издеватель-
ствах немцев над советскими людьми, о тех лишениях и страданиях, которые 
им пришлось перенести в лагерях и у помещиков. Девушки колхозницы Свинар 
Анна из села Кременная, Чернюк Леонида и Комарницкая Аделя из села Старое 
Поречье, Шевчук из с. Подлесный Олексенец, Королевская Анна из с. Новоселка 
рассказывали колхозникам о том, в каких тяжёлых, почти невыносимых условиях 
приходилось им жить и работать в немецком рабстве. Работать от раннего утра до 
поздней ночи, работали тяжело под охраной немецкой полиции. За малейшее непо-
виновение «хозяева» и полицейские избивали до смерти. За работу получали 20-30 
марок в месяц, 200 грамм хлеба и 1 литр брюквенного супу. 

С большой радостью и выражением глубокой благодарности Советскому прави-
тельству и Красной Армии – освободительнице рассказывают репатриированные о 
той большой заботе, которой они были окружены как на приемо-распределительных 
пунктах, так и в пути следования на Родину. Везде созданы специальные фонды 
продовольствия, одежды и обуви, а также выделены средства для финансовой по-
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мощи нуждающимся. Каждый репатриированный в пути следования, на сборном 
пункте и в транзитном лагере обеспечивается горячим питанием, нуждающихся 
снабжают бельем, постельными принадлежностями, выдается мыло и другое. 

С прибывающими на родину РК КП(б)У через руководителей агитколлекти-
вов и лучшх агитаторов организовывает индивидуальные беседы, привлекая их к 
участию на всех проводимых митингах, собраниях, производственных совещаниях 
и др.

Руководители агитколлективов и агитаторы готовят выступления репатри-
ированных с рассказами о злодеяниях немцев, о тяжелой жизни и испытаниях со-
ветских граждан в немецком рабстве.

20 мая с.г. РК КП(б)У провел районное совещание со всеми репатриированными, 
на котором было видвинуто перед ними ряд задач в деле активного участия по 
восстановлению колхозов, завоевания высокого урожая зерновых и технических 
культур, а также активного участия всех репатриированных граждан в обществен-
но-политической жизни нашего района.

Райком КП (б) У и Райсовет депутатов трудящихся сейчас уделяет боль-
шое внимание трудоустройству репатриированных граждан. В настоящее вре-
мя уже трудоустроены 52 человека. Из них в колхозах работает 45 человек, в 
промышленности – 5, в учреждении – 2.

Для организации помощи нуждающимся в селах района созданы комиссии для 
проверки всех репатриированных. Уже оказана материальная помощь 10 вернув-
шимся из немецкого рабства. Примером: гражданке села Лисоводы Новак Марие 
Демяновне выдано дамское пальто, Носовод Павлине – дамское платье и детские 
ретузы, г-ке с. Старое Поречье Польчан Валентине выдано дамское платье, джем-
пер и др.

В дальнейшем РК КП(б)У намечены целый ряд мероприятий по организации 
массово-политической работы среди репатриированных граждан. 

Секретарь городского райкома КП(б)У /Королюк/
зав. отделом пропаганды и агитации РК КП(б)У /Нестеренко/

Держархів Хмельницької обл., ф. П – 71, оп. 2, спр. 121, арк. 42-43. Копія. Машинопис.
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РОЗДІЛ VI. 

Інформація про розташування таборів, тюрм, гетто*

ТАБОРИ

Білогірський район

Місце розташування: смт Білогір’я 
(жовтень 1941 – березень 1942 рр.)

Табір військовополонених був обнесений дерев’яною огорожею та колючим дро-
том. По периметру табору стояли охоронні вежі. Охорону здійснювали німецькі сол-
дати і поліцаї. До їх функцій входило патрулювання навколо табору та чергування на 
постах спостереження. Полонених годували двічі на день баландою із невипеченим яч-
мінним хлібом (200гр.). Місцевим жителям дозволялося приносити продукти полоне-
ним. Влітку полонених виводили на галявину, де вони харчувалися травою. Медичне 
обслуговування надавалося лише у випадках загрози епідемії інфекційних захворю-
вань (для цього часто використовували полонених медиків). Полонені утримувалися в 
антисанітарних умовах, в холодних приміщеннях, спали на підлозі, внаслідок чого хво-
ріли на висипний тиф та дизентерію. В таких умовах полонених активно використову-
вали на тяжких примусових роботах, що призводило до високої смертності. Померлих 
ховали на місцевому польському кладовищі. В березні 1942 р. в таборі налічувалося 
116 військовополонених. Згодом вони були конвойовані до м. Ізяслава. Часто розстрі-
лювали за проступки або непокору (біля Тростянецького лісу в Туденській діброві). 
Місцеві жителі здійснювали викуп полонених, визволяли під розписку або за свідчен-
ням жінок про перебування з полоненими в родинних стосунках (зокрема в шлюбі).

Місце розташування: смт. Ямпіль (1941-1944 рр.)

Ямпільський табір був загороджений колючим дротом, вікна у приміщенні забиті 
дерев’яними дошками. Охорону здійснювали німецькі солдати і поліцаї. До їх функ-
цій входило патрулювання навколо табору та чергування на постах спостереження. 
Полонених годували один раз на день, часто гороховою юшкою із невипеченим яч-
мінним хлібом (200-300 гр.). Іноді харчі приносили місцеві жителі. Медичне обслу-
говування надавалося лише у випадках загрози епідемії інфекційних захворювань. В 
таких умовах полонених активно використовували на тяжких примусових роботах, що 
призводило до високої смертності. Кожного дня з табору на підводах вивозили трупи 
полонених, їх хоронили в загальній ямі на місцевому кладовищі. Масові розстріли не 
практикувалися. Розстрілювали, здебільшого, за проступки або непокору. Хоронили 
на Ямпільському кладовищі. Місцеві жителі здійснювали викуп полонених, визволя-
ли їх під розписку спеціалістів, які працювали на окупантів, або за свідченням жінок 
про перебування з полоненими в родинних стосунках (зокрема – у шлюбі).

* Інформацію взято з фондів архіву Управління СБУ у Хмельницькій області, Держархіву Хмель-
ницької області, спогадів та свідчень очевидців, що пережили Велику Вітчизняну війну.
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Волочиський район

Місце розташування: с. Війтівці 
(літо 1941- зима 1942 рр.)

Військовополонені Війтовецького табору утримувалися в тимчасових бараках, 
а також просто неба. Територія бараків була загороджена колючим дротом, по пери-
метру стояли вишки, охорону забезпечували німецькі солдати та шуцмани. Поло-
нені працювали на будівництві, ремонті шосейних доріг, добуванні піску, каміння 
в кар’єрі с. Криваченці Волочиського району. Вони харчувалися продуктами, які 
часто приносили місцеві жителі. Їх одяг був цілком зношений. Внаслідок поганого 
харчування та важкої праці розпочались хвороби, підвищилась смертність полоне-
них. Медичне обслуговування було майже відсутнє. Восени 1942 р. полонених роз-
квартирували по господарствах ближніх сіл для виконання сільськогосподарських 
робіт. В цей період значна частина полонених здійснили втечі, після чого тих, хто 
залишився, направили до інших таборів. Смертність полонених була високою вна-
слідок хвороб, поганого харчування та важкої фізичної праці. Полонених масово 
розстрілювали при спробах втеч.

Місце розташування: м. Волочиськ (приміщення ЗОШ № 2)
Військовополонені утримувалися в тимчасових бараках або просто неба. Тери-

торія бараків була загороджена колючим дротом. Полонені працювали на ремонті 
шосейних доріг та залізничної колії. Вони часто харчувалися продуктами, які при-
носили місцеві жителі, були одягнені в зношену власну військову форму. Внаслідок 
поганого харчування та важкої праці серед них розпочалися хвороби, підвищилася 
смертність. Медичне обслуговування було відсутнє. Зимою 1942 р. полонених роз-
приділяли в сільські господарства. Смертність полонених була високою внаслідок 
хвороб, поганого харчування та важкої фізичної праці. Полонених розстрілювали 
при спробах втеч.

Деражнянський район

Місце розташування: с. Нижнє 
(серпень-грудень 1941 р.)

Військовополонені табору утримувалися в свинарниках на території колиш-
нього панського маєтку, який був загороджений колючим дротом. Тут утримува-
лося близько 500 військовополонених. Охорону концтабору забезпечувала місцева 
поліція, згодом – угорські солдати. Полоненим заборонялося спілкуватися з місце-
вим населенням, отримувати від них продукти харчування. Їх годували баландою 
один раз на добу. Одягнені були в зношену власну військову форму. Внаслідок 
поганого харчування розпочалися хвороби, підвищилася смертність серед полоне-
них. Медичне обслуговування було практично відсутнє. Близько 20 чоловік помер-
ли і були поховані в саду поблизу табору. Значну частину полонених під конвоєм 
виводили на роботи в господарства сс. Лозове, Черешенька, Радівці, Кайтанівка, 
Макарів та місцевий кар’єр.
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Дунаєвецький район

Місце розташування: м. Дунаївці, 
(територія Дунаєвецької МТС)

В Дунаєвецькому концтаборі утримувалося близько 2500 чоловік. Охоро-
ну здійснювали шуцмани. До їх функцій входило патрулювання навколо табору 
та конвоювання полонених на роботи. Полоненим заборонялося спілкуватися з 
місцевим населенням. Одяг полонених був цілком зношений, деякі з них не мали 
взуття. Умови існування в таборі були нестерпними. Внаслідок цього розпочалися 
хвороби та підвищилася смертність. Оскільки полонених практично не годували та 
використовували на важких фізичних роботах, у таборі розпочалися масові захво-
рювання. Тоді німці створили медичну комісію, яка обстежила хворих і визначила, 
що захворювання невиліковне і заразне. Після цього було прийняте рішення щодо 
знищення 2000 хворих полонених, яких розстріляли в 1942р. в лікарняному парку. 
Всіх, хто залишився, перевели до табору на станцію Дунаївці, а згодом в Проску-
рівський табір.

Місце розташування: на території Лошковецької МТС
(осінь 1941 – весна 1942 рр.)

В Лошковецькому таборі перебувало приблизно 200 чоловік. Полонені знаходи-
лися у приміщенні МТС. Охорону здійснювали шуцмани та мад’яри. До їх функцій 
входило патрулювання навколо табору, конвоювання полонених на роботи. Вико-
ристовували військовополонених на сільськогосподарських роботах ближніх сіл, на 
розвантаженні, навантаженні продукції на місцевий заготпункт. Годували їх собачим 
м’ясом та кониною. Одяг був цілком зношений, деякі з полонених не мали взуття. 
Медичне обслуговування було відсутнє. Місцеве населення допомагало, чим могло. 
Умови існування у таборі були нестерпними. Внаслідок них розпочалися хвороби 
та підвищилася смертність. Щодня в таборі вмирало 6-10 полонених. Із настанням 
холодів усіх полонених відправили на деякий час до табору в м. Дунаївці. Під час лік-
відації Дунаєвецького табору всіх полонених направили до Проскурівського табору.

Ізяславський район

Місце розташування: околиця м. Ізяслав, нині вул. Незалежності та
вул. Шевченка (1941 – 1942 рр.)

Ізяславський табір мав назву «Майдан». Його охороняла спочатку табірна 
поліція, а з грудня 1941 р. – німецькі солдати. «Майдан» знаходився просто неба, 
був охоплений колючим дротом. В зимовий період зводилися тимчасові бараки. 
Смертність в ньому була високою через відсутність належного харчування, холод, 
повальну епідемію хвороб. Харчування здійснювалося вранці та ввечері: баландою, 
ерзац-хлібом (200 гр. на особу). Місцеве населення приносило продукти, але пере-
давати їх не завжди дозволялося. Одяг та взуття військовополонених були вкрай 
зношені. Медичне обслуговування надавалося лише у випадках загрози епідемії 
інфекційних захворювань. 



Розділ VI. Інформація про розташування таборів, тюрм, гетто

433

Летичівський район

Місце розташування: смт. Летичів, приміщення костелу
(1941 –літо 1942 рр.)

Військовополонені Летичівського табору утримувалися в приміщенні костьо-
лу та просто неба на подвір’ї костьолу. Харчування практично відсутнє, води теж не 
було. Іноді воду привозили з Південного Бугу. Полонені лежали на підлозі майже 
один на одному. Територія табору огороджувалася колючим дротом, охорону здій-
снювали німецькі солдати та шуцмани з собаками. Полонені харчувалися продук-
тами, які приносили місцеві жителі. Одягнені були у власну військову форму, яка 
була цілком зношена. Внаслідок важких умов та великого скупчення високою була 
смертність серед полонених. У дворі костьолу вирили рів, у який скидали трупи 
полонених, присипаючи їх тонким шаром землі. Згодом, коли рів наповнили тру-
пами, їх почали вивозити на Летичівське кладовище і хоронити у великих ямах, 
присипаючи вапном. Їх розстрілювали за найменшу провину. Полонених викорис-
товували на сільськогосподарських роботах у ближніх селах. У цей період полонені 
здійснювали втечі. У липні 1941 р. з Летичівського табору на роботу в с. Коричинці 
Деражнянського району конвоювали 120 полонених. Їх розмістили в приміщенні 
сільської кооперації. Вони голодували, їм заборонялось спілкуватися з місцевим 
населенням. В листопаді 1941 р. до Летичівського табору поліцаї відконвоювали 
військовополонених із с. Макарів Деражнянського району.

Місце розташування: смт. Меджибіж 
(зима-літо 1942 р.)

Військовополонені Меджибізького табору утримувалися в приміщенні тюрми 
біля будинку поліції. Харчування практично було відсутнє. Харчуватися допома-
гали місцеві жителі. Охорону здійснювали поліцаї. Полонені були одягнені у зно-
шену військову форму. Їх використовували на сільськогосподарських роботах та на 
ремонті шосейних доріг. Опору в’язні не чинили, втечі здійснювали, перебуваючи 
на роботах. При ліквідації табору полонені були переведені до смт. Летичева.

м. Проскурів (нині – м.Хмельницький) та
Проскурівський (Хмельницький) район

Місце розташування: район Раково, Гречани (1941 – 1943 рр.).
Раківський табір смерті – центральний шталаг № 355 – розміщувався в передмісті 

м. Хмельницького, в районі Раково, на території колишніх військових казарм. Одне з 
його відділень знаходилося біля залізничної станції с. Гречани (нині включено до сму-
ги м. Хмельницького), інше – по вул. Кам’янецькій на території колишнього військ-
комату, де під табір було відведено одноповерховий цегляний будинок та збудовані 
полоненими бараки (сучасна територія філармонії, магазину «Оптика», КЕЧ). 

У таборі по вул. Кам’янецькій одночасно утримувалося 2 – 2,5 тис. полонених, 
в с. Гречани – від 5 до 8 тис. В Раковому полонених розміщували відповідно до 
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національності. В залежності від переміщення, в таборі перебувало від 15 до 20 
тис. рядових і сержантів. Велику кількість військовополонених було направлено 
до таборів мм. Кам’янця-Подільського, Старокостянтинова та Шепетівки. У таборі 
підтримувався суворий режим, харчування було дуже обмежене: полонені отриму-
вали 300 грамів хліба та дві тарілки супу на добу. Від виснаження та хвороб гинули 
тисячі полонених. Так, з грудня 1942 по лютий 1943 рр., під час епідемії висипного 
тифу померло до 5-ти тис. полонених. За спробу втечі полонених розстрілювали. 
Із полонених-добровольців було створено табірну поліцію, яка забезпечувала вну-
трішній режим табору. 

Новоприбулих полонених опитували працівники підрозділу «Абвер 1-Ц». 
Особливу увагу приділяли інформації, що містила військовий, економічний та по-
літичний характер. Працівники цього підрозділу виявляли осіб, котрі мали наміри 
здійснити втечу та встановити зв’язок із партизанами тощо. Таких осіб, а також ви-
явлених політпрацівників, євреїв, колишніх офіцерів направляли в службу безпеки 
СД. 

В грудні 1943 р. всіх військовополонених Проскурівського табору відправили 
до Німеччини. Всього з табору було передано до 40-45 тис. полонених. Після ви-
зволення області від німецьких загарбників була проведена судово-медична екс-
пертиза по розслідуванню злодіянь німецько-фашистських окупантів. На території 
Проскурівського табору в Раково експертизою виявлено поховання радянських 
військовополонених (в братських могилах до 20 тис. трупів та в траншеях до 45 
тис. трупів).

Славутський район

Місце розташування: м. Славута (1941-1944 рр.)
Табір військовополонених № 301, «Гросс-лазарет»– був справжньою фа-

брикою смерті. В таборі одночасно утримувалося біля 40-50 тисяч радянських 
військовополонених, серед яких були також поранені та хворі офіцери і сол-
дати Червоної Армії. Регулярно частину полонених з табору відправляли до 
Німеччини. Табір нараховував десять триповерхових блоків, огороджених 
колючою дротяною сіткою. Вздовж неї через кожних 10 метрів були побудо-
вані сторожові пости, на яких розташовувалися пости охорони, прожектори та 
кулемети. Керувала табором німецька адміністрація. В таборі був створений 
спеціальний режим голоду. При масовому скупченні полонених в казармах, їх 
утримували в антисанітарних умовах. Німці змушували полонених каторжно 
працювати, позбавляли їх необхідної медичної допомоги. В період з листо-
пада 1943 по січень 1944 рр. до Німеччини було відправлено біля 12 тисяч 
полонених. В таборі діяла антифашистська організація, яку очолював лікар 
Михайлов.

За час окупації в «Гросс-лазареті» було знищено до 150 тисяч радянських вій-
ськовополонених. 
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Старокостянтинівський район
Місце розташування: м. Старокостянтинів

(територія колишнього Ворошилівського військового містечка) 

Військовополонені табору утримувалися в приміщенні казарми, яка розташо-
вувалася на території військового містечка. Казарма загороджувалася колючим 
дротом, охорону здійснювали німецькі солдати та шуцмани. Працювали полонені 
на будівництві та ремонті шосейних доріг, погрузці та перевезенні снарядів, цегли. 
Полонених годували баландою з проса, буряка та гнилої капусти, сурогатом хліба, 
а також продуктами, які приносили місцеві жителі. Одягнені вони були в зношену 
військову форму. Внаслідок поганого харчування та важкої праці в таборі вирували 
інфекційні хвороби, була висока смертність. Через відсутність медичного обслу-
говування наприкінці 1942 р. поширилася епідемія висипного тифу. Німці звезли 
в окрему казарму 800 хворих і їх спалили. Полонених постійно били, під час кон-
воювання тих, хто не міг самостійно пересуватися – розстрілювали. Всього було 
страчено, замордовано, заморено голодом 3000 осіб.

Шепетівський район (2 табори)

Місце розташування: 
1. м. Шепетівка, Судилківське шосе, територія колишнього військового міс-

течка (липень -грудень 1941 р.) 
2. м. Шепетівка територія колишнього військового містечка (з 1941 р. до кін-

ця німецької окупації)
Шепетівський концтабір значився під № 301 і складався з 2-х відділень. Перше 

відділення, так званий, літній табір. Кількість військовополонених була не постій-
ною, в таборі утримувалося від 2 до 5 тис. осіб. 

Друге відділення – зимовий табір, був розрахований на 20-30 тис. осіб.
Для охорони табору німцями був створений батальйон «Гіва», який укомплек-

тували добровольцями із числа військовополонених. Батальйон здійснював охо-
рону табору, конвоювання полонених на роботу, супровід ешелонів з полоненими 
з м. Шепетівки до Німеччини, Польщі. Майже 10 тис. військовополонених було 
завербовано до частин німецької армії. Також із середовища військовополонених 
формувалися полки козачих військ, які згодом направлялися на охорону залізниці 
та на боротьбу з партизанами.

В обох таборах був встановлений режим з постійним та систематичним побит-
тям полонених. Їх не тільки били, але й розстрілювали, кололи штиками за те, що 
полонені не могли пересуватися у спільній колоні внаслідок слабкості, виснаження. 
За те, що проходячи в колоні через місто, піднімали кинуті їм продукти. За те, що 
не могли виконувати важку фізичну працю. 30 серпня 1941р. під час конвоювання 
4 тис. військовополонених дорогою від залізничного вокзалу до табору розстріля-
ли 200 відстаючих полонених. Харчувалися баландою, яка готувалася з лузги від 
круп, проса та висівок. Іноді до неї додавали гнилий, брудний, неочищений буряк 
або картоплю. Крім баланди, видавали порцію невеликого шматочка неякісного 
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ерзац-хліба. Таке ж харчування надавалося хворим, незалежно від характеру захво-
рювання. Внаслідок цього поширювалися захворювання, полонені були повністю 
виснажені. Іноді продукти отримували від місцевого населення. Під час роздачі 
баланди та при отриманні передач від місцевого населення в спеціально відведені 
години та дні, військовополонені кидались один на одного, відбираючи продук-
ти, що служило приводом для побиття та розстрілу їх охороною. Під час передачі 
харчів охоронці кидали продукти полоненим, заздалегідь відбираючи собі масло, 
яйця, молоко, фрукти та інші смачні продукти, і спостерігали за бійкою між ними. З 
такою ж метою охорона табору відвела особливі години, в які виводила полонених 
для пиття води до струмків або до великих калюж. Хто не встигав вчасно напитись, 
їх більше не допускали, а тих, хто намагався це зробити – били та розстрілювали. 
Від голоду полонені змушені були їсти листя з дерев, траву.

Медична допомога не надавалася. Такий стан призводив до великої смертності у 
таборі, яка під час епідемій становила до 300 чоловік в день. За час існування таборів 
у літньому таборі загинуло понад 10 тис. полонених, у зимовому – понад 12 тис. 

Ярмолинецький район

Місце розташування: с. Буринці (нині смуга смт. Ярмолинці)
(липень 1941р.)

Ярмолинецький концентраційний табір розміщувався на території господар-
ства колгоспу «Більшовик». В таборі, загородженому колючим дротом, утримува-
лося до 5 тисяч полонених. Охорону здійснювали німецькі солдати і поліцаї. По-
лонених морили голодом, годували один раз на добу супом із проса. Води не давали 
взагалі. Коли місцеві жителі приносили продукти, полонені кидалися до них, а нім-
ці їх при цьому розстрілювали. Медичне обслуговування відсутнє. Внаслідок таких 
умов утримання високою була смертність. Полонених розстрілювали за найменші 
порушення. Трупи закопували на колгоспному господарстві.

ТРУДОВІ ПЕРЕСИЛЬНІ ТАБОРИ ОБЛАСТІ

Гітлерівське керівництво запровадило для місцевого населення обов’язкову 
трудову повинність. У разі відмови людей від праці на промислових і сільськогос-
подарських об’єктах або неякісного виконання трудових обов’язків їх, відповідно 
до розпорядження гебітскомісара, направляли на перевиховання в трудові табори. 

Місце розташування: м. Кам’янець-Подільський, район Старого міста 
(вересень 1942 – березень 1944 рр.)

Пересильний табір знаходився в приміщенні колишньої тюрми, яке було за-
городжене колючим дротом. Загальна кількість ув’язнених у справах не зазначена. 
Охорону здійснювали німецькі солдати та шуцмани. Харчування практично не-
було. Харчувалися, в основному, тим, що передавало місцеве населення, родичі, 
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але для цього необхідно було дати хабара охороні. Окрім цивільного населення у 
таборі утримувалася значна частина військовополонених. Ставлення до них було 
набагато жорстокіше, ніж до інших в’язнів. Вони утримувалися в одиночних каме-
рах по декілька чоловік, їх не випускали на вулицю. Медичне обслуговування від-
сутнє. В’язні працювали під конвоєм за нарядами біржі праці. Їх використовували 
на подрібненні каміння, будівництві доріг, на тютюновій фабриці. Після масових 
розстрілів в’язні прибирали трупи і територію, на якій здійснювались розстріли. 
Комендант табору був підпорядкований шефу біржі праці німцю Еріху. За най-
менші порушення наглядачі катували ув’язнених гумовими палицями, саджали в 
карцер.

м. Кам’янець-Подільський

Місце розташування: м. Кам’янець-Подільський (район Старого міста) 
(вересень 1942 – березень 1944 рр.)

Територія трудового табору була обнесена колючим дротом і цілодобово охо-
ронялася литовцями – поліцаями. За ухилення від роботи або інші порушення ре-
жиму охорона доповідала литовським карателям, які застосовували до порушників 
міри фізичного впливу. Шефом табору був німець – офіцер Лоренс. 

м. Проскурів (м. Хмельницький)

Місце розташування: м. Проскурів
Територія трудового табору була обнесена колючим дротом і цілодобово охо-

ронялася поліцаями. Ув’язнені ремонтували шосе Проскурів-Волочиськ, яке мало 
стратегічне значення в напрямку Львів – Проскурів – Вінниця. Вони доставляли 
пісок, гравій, камінь, виготовляли щити для захисту дороги від снігу, заготовляли 
ліс, будували мости і т.д. В таборі утримувалися чоловіки і жінки віком від 16 до 
50 років та військовополонені, по 400-500 осіб одночасно. Спали на соломі. Їжу 
отримували тричі на день: двічі суп і один раз картоплю чи кашу, стакан ячмінної 
кави, 10-15 гр. повидла і 400-500 гр. хліба. Робочий день складав 10 годин, був один 
вихідний – неділя. Для роботи на далеких відстанях ув’язнені вивозилися маши-
нами. За ухилення від роботи або інші порушення режиму охорона застосовувала 
до порушників фізичний вплив. Шефом табору був німець – офіцер Лоренс, спе-
ціаліст по шосейних дорогах, який проживав разом з сім’єю поряд з табором. Цей 
табір існував до березня 1944 р. В ньому з квітня 1943 р. утримувалися також осо-
би єврейської національності, переведені після масових розстрілів із Лезневського 
гетто. До осені 1943 р. в таборі був розміщений також збірний пункт для відправки 
людей на примусові роботи до Німеччини. Цей пункт пізніше перевели в так зва-
ний «український» трудовий табір біля села Лезневе на околиці м. Проскурова. В 
ньому одночасно утримувалися різні категорії ув’язнених, які використовувалися 
на примусових роботах. 
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Хмельницький район

Місце розташування: с. Лезневе (1942 – березень 1944 рр.)
Біля села Лезневе функціонував трудовий табір (так званий «український»). 

Згідно матеріалів архівних справ у таборі постійно перебували порушники окупа-
ційного режиму, а також призначені до відправки в Німеччину. В таборі одночасно 
знаходилося в 1942 р. від 170 до 250 ув’язнених, в 1943 р. – до 500 осіб. Утриму-
валися в ньому жителі найближчих районів області. Табір займав три складські 
приміщення і підвал колишньої радянської танкової частини та був обнесений 
двома рядами дроту. До серпня 1942 р. його охороняли литовські карателі, згодом 
– поліцаї української поліції. Комендантом табору був українець, шефом – німець 
Отто Шмідт. Ув’язнені працювали під охороною поліцаїв, в основному, на ремонті 
шосе Проскурів – Вінниця. Використовувалися також на розвантажуванні вугілля 
на цукровому заводі, вугілля і торфу на електростанції, дров на хлібозаводі та ін. 
Робочий день тривав 11 годин, за найменшу провинність били гумовими кийками 
і прикладами гвинтівок. Ув’язнені часто хворіли на тиф, важкохворих вивозили за 
територію табору і розстрілювали. В січні 1943 р. усі, хто залишився в живих після 
масових розстрілів у м.Проскурові, перевели до трудового табору с. Лезневе. 

Летичівський район

Місце розташування: смт. Летичів (липень 1943 -1944 рр.)
В смт. Летичів упродовж липня 1943 по березень 1944 рр. функціонував тру-

довий табір, який розташовувався в приміщенні колишнього костьолу, де до цього 
знаходився концтабір військовополонених. В таборі утримувалися жителі на-
вколишніх сіл, особи, переведені з інших таборів, військовополонені, чоловіки і 
жінки за порушення окупаційного режиму та ухилення від примусового вивозу до 
Німеччини з Летичівського, Вовковинецького, Деражнянського і Меджибізького 
районів. Шефом табору був німець Фріба. Ув’язнені використовувалися на важких 
роботах, в основному сільськогосподарських, та на ремонті шосейних доріг. Табір 
охоронявся поліцейськими. Харчувалися один раз на добу. В раціон харчування 
входили: суп з гички, листя картоплі, моркви, сире кінське м’ясо та 50 гр. хліба з 
ячменю. Внаслідок антисанітарних умов та поганого харчування поширювалися 
хвороби, в основному дизентерія, зростала смертність. Ув’язнених розстрілювали 
за найменшу провину.

Старокостянтинівський район

Місце розташування: с. Красносілка (літо 1942 – осінь 1943 рр.)
В трудовому таборі утримувалися порушники окупаційного режиму, під-

озрювані в зв’язках із партизанами, ті, хто ухилявся від вивозу до Німеччини, 
військовополонені. Цивільні особи виконували різноманітні роботи на території 
табору – прибирали подвір’я і службові приміщення, були посильними. Військово-
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полонених, цивільних ув’язнених змушували виконувати важку роботу – добувати 
камінь в кар’єрі, дробити його, розвозити, укладати вузькоколійку в напрямку до 
залізничної станції Старокостянтинів-2. Наприкінці існування табору усіх цивіль-
них відпустили, а військовополонених вивезли в невідомому напрямку. Серед ма-
лолітніх бранців табору було багато дітей з сс.Самчики, Красносілка, Ладиги, Ви-
шнопіль. Особливо жорстоко знущалися за нескореність фашистам. Нестерпних 
покарань зазнав малолітній в’язень з с.Острополя М.Бачук (після війни очолював 
фінвідділ у м. Хмельницькому).

НІМЕЦЬКІ ТЮРМИ

Нацистська тюрма «Бернардин»
Місце розташування: м. Ізяслав

Тюрма знаходилася в колишньому бернардинському монастирі. В ній утри-
мувалися військовополонені, підпільники, партизани, радянські активісти, по-
рушники окупаційного режиму з Ляховецького, Ізяславського, Теофіпольського, 
Плужнянського районів. 

В’язні працювали на важких роботах по заготівлі лісоматеріалів, піску, каме-
ноломнях, ремонтували і прокладали дороги. Голодні, обірвані, знесилені, багато 
з них помирали від дистрофії, дизентерії, інших інфекційних хвороб. Тюрма була 
місцем гестапівських катувань військовополонених, партизанів і підпільників. 
В’язнів розстрілювали за будь-які порушення і підозри. 

Весною 1943 р. за один день було розстріляно 109 в’язнів, в серпні 1943 р. – 43 
в’язні. Розстріли проводилися в заздалегідь підготовлених ямах за 500 метрів від 
тюрми.

Місце розташування: м. Кам’янець-Подільський
(липень 1941 –березень 1944 р.)

Тюрма знаходилася на вулиці Т.Шевченка. Шефом був німець Брик (Бриг). Тут 
утримувалися військовополонені, радянські активісти, євреї, порушники окупацій-
ного режиму з Кам’янецького, Орининського, Староушицького районів, Кам’янця-
Подільського. Ув’язнені (чоловіки і жінки) постійно використовувалися на важких 
фізичних роботах на тютюновій фабриці, хлібозаводі, складах заготзерно, наван-
таженні та розвантаженні вагонів на залізничній станції. Кількість ув’язнених в 
документах відсутня. Зі слів очевидців вона коливалася від 160 до 200 осіб. Умови 
утримання в’язнів були нестерпно-жахливі. Вирували інфекційні хвороби, від яких 
гинули сотні людей. Безперервно проводилися розстріли. 

Місце розташування: м. Проскурів
Тюрма знаходилася по вулиці Кам’янецькій. У ній утримувалося до 150 

ув’язнених. Керівництво здійснювала жандармерія, а начальником був німець–
лейтенант Кімкін. В тюрмі утримувалися радянські військовополонені і активісти, 
євреї, підозрювані в зв’язках з партизанами, підпільники, порушники окупаційного 
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режиму не тільки з міста, але й навколишніх Чорноострівського, Михалпільського, 
Ярмолинецького та інших районів. Ув’язнені використовувалися на важких фізич-
них роботах: на залізниці, хлібозаводі, будівництві і ремонті доріг. В’язні голодува-
ли, хворіли інфекційними хворобами, масово помирали. Періодично жандармерія 
розстрілювала ув’язнених, відправляла на примусові роботи до Німеччини, пере-
водила в Лезневський трудовий (штрафний) табір.

Місце розташування: м. Старокостянтинів
Тюрма складалася з 6 камер, в т.ч. двох жіночих. Три камери закріплювалися за 

жандармерією і три за німецькою службою безпеки СД. Одночасно в тюрмі утри-
мувалося 60-100 ув’язнених. Це, в основному, підпільники та особи, заарештовані 
за зв’язок із партизанами. Шефом тюрми був німець Лошміт. Фашисти закатували 
багато підпільників, серед яких більше 10 патріотів з смт. Летичева.

ГЕТТО

Ляховецький (нині – Білогірський) район

Місце розташування: смт Ляхівці (нині – смт. Білогір’я)
В таборі перебувало 2000 осіб. Євреї утримувалися в тимчасових бараках 

або просто неба в центрі села. Гетто було загороджене колючим дротом, охорону 
здійснювали поліцаї в кількості 10 чоловік. Харчування практично відсутнє. Спіл-
кування з місцевим населенням заборонялося, однак ті, в свою чергу, передавали 
до гетто продукти. Медичне обслуговування надавалося лише у випадках загрози 
виникнення епідемій. В’язнів використовували на роботах за межами села. Смерт-
ність була високою через відсутність належного харчування та медичного обслу-
говування. 3413 євреїв розстріляли неподалік Тростянецького лісу. На одязі євреїв 
пришивались круглі латки жовтого кольору з зіркою Давида, які обов’язково по-
трібно було носити. За відсутності такого знаку євреїв карали. В гетто діяв юден-
рад – орган єврейського самоуправління.

Віньковецький район

Місце розташування: смт Віньківці (осінь 1941 –1942 рр.)
Гетто німці утворили в єврейському кварталі, загородженому колючим дро-

том. В ньому утримувалося до 1,5 тис. євреїв. Підкорялися юденрату, виконували 
чорнові роботи для євреїв і місцевого населення. Люди помирали через відсутність 
медичної допомоги, голод, хвороби. Місцеві жителі постійно передавали в гетто 
продукти. Втікачів гетто населення переховувало у мешканців сс. Гоголі, Жениш-
ківці, Глібів. 

В’язнів гетто розстріляли в яру за містечком. Очевидці розповідають, що євреї 
на розстріл йшли великою колоною понад 1800 чоловік, в супроводі німців та шес-
ти поліцаїв. Всього розстріляно 4 тис.835 євреїв. 
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Волочиський район

Місце розташування: м. Волочиськ, підприємство із відгодівлі великої рогатої 
худоби Волочиського цукрового заводу (літо–осінь 1942 р.)

В таборі перебувало 800-1000 чоловік. Полонені утримувалися в стаціонарних 
приміщеннях на території цукрового заводу. Харчування було практично відсутнє. 
Медичне обслуговування не надавалося. Охорону здійснювали німецькі солдати. 
Євреїв періодично розстрілювали на території цегляного заводу. Подібні злодіяння 
проводилися і в с.Купелі, де було знищено 261 людину, а по інших селах району – 
380. У Яхновецькому лісі розстріляно 22 військовополонених. Трагічні події в 1944 
р. відбулися в сс. Поляни та Канівка, де фашисти розстріляли і закатували 73 мир-
них жителі. Свідчить А.І.Купервас: «В одній ямі я поховала маму з двома її синами, 
в другій – батька з двома зятями. Це лише останки, що знайшли після злощасного 
вогню, згорнула в матерію та опустила в землю».

Для поховання у дворі заводу було вирито яму. В’язнів роздягали, заводили у 
яму і по 5-10 чоловік розстрілювали пострілом у потилицю. Маленьких дітей ки-
дали в ями живими і вони під вагою тіл задихалися. Всього розстріляно 9 тис. 297 
чоловік.

Місце розташування: с. Павликівці (літо 1942-1943 рр.)
Під гетто було відведено приміщення конюшні та корівника біля сільської 

ради в центрі села. В гетто, крім місцевих, утримувалися євреї з Фельштинського 
(с. Гвардійське) Волочиського, Городоцького, Хмельницького, Ярмолинецького та 
Чорноострівського районів. Приміщення конюшні та корівника були загороджені 
колючим дротом, охорону здійснювали німецькі солдати та поліцаї. Харчування 
було практично відсутнє, вживали продукти, які приносили місцеві жителі. Ме-
дична допомога не надавалася. В’язні працювали в кар’єрі біля с. Гелетинці на до-
буванні піску та ремонті шосейних доріг.

Дунаєвецький район

Місце розташування: м. Дунаївці (весна – осінь 1942 р.)
Євреї утримувалися в цілому кварталі у власних будинках. Харчування було 

практично відсутнє. Харчувалися тим, що мали при собі. Місцеві жителі, в свою 
чергу, надавали посильну допомогу. Медичне обслуговування не надавалося. 

В гетто діяло єврейське самоуправління – юденрад. Охорону здійснювали ні-
мецькі солдати. В гетто перебували євреї із навколишніх сіл та конвойовані з інших 
гетто. В квітні 1942 р. 2500 євреїв загнали в фосфорну шахту. Шляхом підриву вхо-
ду шахту завалили й таким чином усі хто, там знаходився, були похоронені заживо. 
Весною та восени 1942 р. біля 5000 євреїв були розстріляні поблизу Солонецького 
лісу у піщаних кар’єрах. Ув’язнених роздягали, заводили в яму і по 5-10 чоловік 
розстрілювали пострілом у потилицю. Маленьких дітей кидали в яму живими і 
вони під вагою тіл задихались. Розстріли продовжувалися декілька днів. Всього 
знищено 12 тис. чоловік. 
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Деражнянський район

Місце розташування: смт. Деражня (1941-1942 рр.)
Під гетто були відведені будинки євреїв за мостом через шосе та квартал на-

впроти базару смт. Деражня. Гетто було загороджене колючим дротом, охорону 
здійснювали поліцаї. Харчувалися тим, що отримували від місцевого населення. 
Медичне обслуговування відсутнє. Місцевим жителям заборонялося заходити в 
гетто, однак ті, в свою чергу, допомагали, чим могли. Під час ув’язнення був зро-
блений своєрідний перепис усіх євреїв, кожного з них було помічено жовтими 
пов’язками з зіркою Давида. Євреїв гетто гітлерівці розстрілювали за Деражнею. 
Всього розстріляно 3 тис. 678 чоловік. 

Місце розташування: Вовковинці – будинки євреїв у центрі села
(серпень 1941 – осінь 1942 рр.)

Полонені утримувалися у власних будинках єврейського кварталу, загородже-
ного колючим дротом. Охорону гетто здійснювала місцева поліція. Харчувалися 
тим, що отримували від місцевого населення. На роботах євреї не використовува-
лися. На одязі євреїв були нашиті зірки Давида.

Ізяславський район

Місце розташування: м. Ізяслав (1941-1942 рр.)
Гетто розміщувалося в районі Старого міста поблизу синагоги. Єврейське 

населення утримувалося в тимчасових бараках, а літом – просто неба. Гетто було 
огороджено колючим дротом, охорону здійснювали поліцаї. Внутрішнє життя 
гетто організовував юденрад. Харчування було практично відсутнє. Медичне 
обслуговування не здійснювалося. Працювали євреї на території табору та на 
піднятті греблі річки Горинь. Смертність була високою через відсутність належ-
ного харчування та розповсюдження хвороб. Періодично євреїв розстрілювали 
біля річки Сошенка неподалік с. Сошне. Після масових розстрілів залишилося 
140 євреїв–спеціалістів, які утримувалися в кошарі та були розстріляні весною 
1943 р.

с. Плужне

Місце розташування: с. Плужне (осінь 1941-1942 рр.)
Гетто знаходилося в окремій будівлі біля старої церкви. Воно було загороджене 

колючим дротом, охорону здійснювали поліцаї. Полонені були позбавлені продук-
тів та води. Медичне обслуговування відсутнє. Працювали євреї на території табо-
ру. Смертність була високою через відсутність належного харчування та постійних 
знущань з боку німецької влади. Літом 1942 р. біля с. Сторониче Ізяславського 
району розстріляли біля 200 осіб єврейської національності.
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Кам’янець-Подільський район

Місце розташування: м. Кам’янець-Подільський, район Польських фільварків, 
територія військового учбового батальйону

(осінь 1941-1942 рр.)
Гетто «Старе». В залежності від періоду в ньому знаходилось від 1000 до 2000 

осіб. В гетто перебували місцеві жителі та жителі навколишніх сіл, єврейське на-
селення з Угорщини, Румунії та інших регіонів УРСР. Організацію внутрішнього 
життя здійснював юденрад. Полонених утримували в приміщенні кухні та на те-
риторії учбового батальйону. В цьому гетто були зосереджені непрацездатні євреї: 
хворі, інваліди, старики, діти. Харчування та медичне обслуговування було відсут-
нє. В гетто створювалися всі умови для знищення євреїв. Ув’язнені утримувалися 
в антисанітарних умовах, в холодному приміщенні. Охорону табору здійснювали 
німецькі поліцаї та шуцмани. Євреїв кожної п’ятниці та суботи розстрілювали на 
єврейському кладовищі поблизу військових порохових складів. Зимою 1941-1942 
рр. на єврейському кладовищі було розстріляно 85 тис. осіб єврейської національ-
ності.

Місце розташування: м. Кам’янець-Подільський,
козачі казарми (1941-1943 рр.)

Гетто «Нове». В таборі знаходилося понад 5000 чоловік. Євреї утримувалися 
в приміщеннях казарм, які були огороджені колючим дротом та охоронялися ні-
мецькими солдатами і поліцаями. Працювали на розвантаженні вугілля, на ремонті 
доріг, прибиранні території гетто, на упорядкуванні зруйнованих та старих буді-
вель. Євреїв періодично розстрілювали. В лютому-березні 1943 р. в районі Козачих 
казарм, було вирито 4 великих ями, до яких підводили групи людей по 8-10 чоловік 
і розстрілювали. Для здійснення розстрілу залучалися і працівники СД, жандарме-
рії, кримінальної поліції, охорона табору. Всього в цей період розстріляли 4000 осіб 
єврейської національності. 

Місце розташування: с. Оринин 
(літо 1941 – літо 1942 рр.)

Понад 5000 чоловік проживали у власних будинках, перебуваючи під постій-
ною охороною німецьких солдатів. Умови проживання характеризувалися як за-
довільні, однак не вистачало продуктів харчування. Медичне обслуговування було 
відсутнє, що призводило до поширення інфекційних захворювань. В гетто діяло 
єврейське самоврядування. В ньому утримувалися місцеві євреї навколишніх сіл, 
єврейське населення з Угорщини, Румунії та інших регіонів УРСР. Наприкінці 
1941 р. чоловіків з гетто примусили копати траншеї на окраїні села перед м.Скалою 
Подільською (в народі місцевість називалося Селисько) нібито для укриття ні-
мецьких солдат у разі наступу радянських військ. Через декілька днів усіх євреїв із 
їх власними речами направили до Селиська під приводом відправки їх до Європи. 
Біля траншей знаходилися вантажні автомобілі, куди завантажили всі цінні речі 
євреїв, після чого євреїв відвели до траншей і почали розстрілювати. Розстріли три-
вали декілька днів, розстріляно 1 тис. 745 чоловік.
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Красилівський район

Місце розташування: м. Красилів – будинки євреїв 
(літо 1941- 1942 рр.)

На початку створення гетто у м. Красилові усіх зігнаних з навколишніх сіл єв-
реїв утримували в трьох довгих одноповерхових будинках. До війни тут знаходи-
лися райфінвідділ, райземвідділ, перукарня. В січні 1942 р. усіх євреїв, крім спеціа-
лістів, було переведено в гетто, створене окупантами на території сучасної базарної 
площі. Гетто являло собою 20-25 будинків євреїв, загороджених колючим дротом. 
Усі інші будинки, що належали євреям, розібрали. Охороняли гетто німці і шуц-
мани цілодобово. Спочатку охоронці дозволяли деяким євреям виходити на базар 
для обміну речей на продукти, оскільки харчування в гетто було відсутнє. Більше 
того, на території гетто не було жодної криниці, тому воду отримували лише через 
великі поблажки зі сторони охорони. Євреїв використовували на ремонті доріг, у 
підсобному господарстві, на цукровому заводі. 1 травня 1942 р. усіх євреїв напра-
вили до гетто с. Орлинці. 

Місце розташування: с. Кульчини (весна-літо 1942 р.)
Під гетто було відведено 25 будинків євреїв. Гетто було загороджене колючим 

дротом, який прибивався до стін будинків. Постійної охорони не було, однак єв-
реї боялися виходити за межі гетто. Управління гетто здійснювала єврейська рада. 
Харчування було незадовільне. Продукти отримували від місцевого населення. Єв-
реїв юденрада використовувала на ремонті шосейної дороги Старокостянтинів – 
Антоніни, спеціалістів періодично забирали на роботу в с. Антоніни. Розстріляно 
понад 4 тис.500 жителів сс. Кульчини та Манівці.

Місце розташування: с. Манівці (літо 1942 р.)
Гетто розміщалося в двох конюшнях і двоповерховому зерносховищі. Ці будівлі 

розташовувалися на околиці с. Манівці біля дороги, що вела до с. Росолівці. Гетто 
не було загороджене колючим дротом. Охорону здійснювали місцеві поліцаї з со-
баками. Людей з гетто не випускали, на роботах не використовували. Харчування 
було відсутнє. Через декілька днів після створення гетто розпочалися розстріли, 
які тривали до вересня 1942 р. У вересні в гетто залишилося лише 200 чоловік єв-
реїв – спеціалістів, які були згодом розстріляні на території гетто.

Місце розташування: с.Орлинці (весна-літо 1942 р.)
В приміщенні місцевої конюшні перебували жителі м. Красилів, сс.Кульчини, 

Кузьмин. Охорону здійснювали місцеві поліцаї. Харчування було практично від-
сутнє. Людей похилого віку німці помістили в окремій частині конюшні, позбавив-
ши їх харчування та води. Місцевому населенню заборонялося підходити до ко-
нюшні, а євреям – її залишати. Були випадки, коли люди потайки все ж залишали 
гетто і отримували продукти від місцевого населення. Євреїв тимчасово викорис-
товували на ремонті шосейної дороги Антоніни – Старокостянтинів. Деколи євреїв 
невеликими групами по 6-8 чоловік запрягали у вози і перевозили на них дрова із 
с. Кульчини. 
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Летичівський район

Місце розташування: смт Летичів, будинки євреїв по вул. Соборна та 
поліклініка (1941-осінь 1942 рр.)

Гетто було загороджене колючим дротом, охорону здійснювали поліцаї. Медич-
не обслуговування відсутнє. Харчувалися власними припасами та тим, що отриму-
вали від місцевого населення. Працювали на ремонті дороги, рубали ліс. Масове 
знищення євреїв фашистами розпочалося на початку осені 1942 р. В кварталі ву-
лиць Шевченка та Набережної, включаючи базарну площу, було створено гетто. 
Зігнаним сюди євреям наказали на верхньому одязі на грудях і спині нашивати 
круглі жовті нашивки з шестикутними зірками. Перший тиждень, за свідченнями 
очевидців, гетто посилено охоронялося. Вже 22 вересня 1942 р. велику групу роз-
стріляно біля с. Залетичівка. 30 січня 1944 р. фашисти розстріляли решту євреїв. 
Всього розстріляно 7 тис. 200 жителів.

Місце розташування: смт Меджибіж, житлові будинки по вул. Банна 
(серпень 1941 – вересень 1942 рр.)

Гетто було загороджене колючим дротом і знаходилося на базарній площі. 
Охорону здійснювали поліцаї. В одній кімнаті перебували по 15-20 чоловік. 
Харчувалися тим, що отримували від місцевого населення. Медичне обслугову-
вання відсутнє. Місцевим жителям заборонялося заходити в гетто. В перші дні 
окупації нацисти зігнали єврейських чоловіків на земляні роботи. Їх змусили 
рити землю руками і переносити її в натільних сорочках, при цьому знущалися, 
били працюючих. Зібравши усіх старійшин общини, заставили їх лягти на землю 
обличчям в калюжу, і тоді німецький жандарм у чоботах ходив по спинах євреїв. 
Після цього старійшин заставили танцювати і співати. Перед тим як відправити 
їх назад в гетто, їм ножами обрізали бороди. Нацисти фотографували усі епізоди 
знущань. Євреї працювали в каменоломнях, на будівництві аеродрому, доріг. З 
кожним днем режим у гетто ставав суворішим. На сім’ю із шести осіб видавали 
100 гр. ерзац-хліба в день. Зимою гетто не опалювалося. Щоранку всіх чоло-
віків з гетто виганяли на розчистку доріг від снігу. Євреї йшли на роботу босі 
та напіводягнені під охороною поліцаїв. Внаслідок такого режиму розпочалися 
хвороби та зросла смертність. 22 вересня 1942 р. усіх євреїв зігнали на ринкову 
площу й змусили здати коштовності. Після цього більше тисячі чоловік відвели 
в бік с. Русанівці до річки Південний Буг і розстріляли. Згодом були знищені 
й інші. Розстріли тривали три тижні, розстріляно 2 тис.558 чоловік. Як згадує 
Мокше Ейнгон, днем початку розстрілу було 21 вересня 1942 р. Тоді до воріт 
гетто на вантажному автомобілі підвезли до півсотні гестапівців. Біля заїжджо-
го двору Хама Березіна окупанти зігнали майже тисячу чоловік. З них відібрали 
80 молодших віком, щоб відправити в каменоломню, а всіх інших поставили на 
коліна, вимагали віддати золото і цінні речі. Після пограбування євреїв зігнали 
в долину с.Русанівець і там розстріляли. Іншу групу закрили в костьолі і там 
морили до наступного розстрілу. Так тривало протягом трьох тижнів. У 1942 р. 
розстріляно біля трьох тисяч євреїв з смтМеджибожа та навколишніх сіл. На 
місці розстрілу встановлено пам’ятник.
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Місце розташування: с. Новокостянтинів 
(1941-1942 рр.)

Гетто було загороджене колючим дротом, охорону здійснювали поліцаї ціло-
добово. Харчування практично відсутнє. Дехто з охоронців дозволяв євреям вночі 
виходити в село та обмінювати речі на харчі у місцевого населення. Медичне об-
слуговування відсутнє.

Новоушицький район

Місце розташування: смт. Нова Ушиця, 300 м 
від Новоушицької автостанції (1942-1943 рр.)

В районі було створено два гетто – в Новій Ушиці та Калюсі. В селищі Нова 
Ушиця під гетто була зайнята східна частина селища. Сюди було зігнано єврейське 
населення з смт Нова Ушиця, сс. Заміхова, Слобідки, Щербовець, Браїлівки, Кучі, 
Лисця. Євреї утримувалися під відкритим небом, територія була загороджена ко-
лючим дротом та охоронялася поліцаями. В’язні гетто працювали на розвантаженні 
вугілля, на ремонті доріг, прибиранні території гетто, на впорядкуванні зруйнова-
них та старих будівель. Масові розстріли проведено, в основному, в два етапи – 20 
серпня та 16 жовтня 1942 р. в урочищі Трихів ліс, за 2 км на південний захід від 
райцентру. Розстріляно 3 тис. 222 мирних жителі. 

У с. Калюс було гетто меншого розміру, туди зігнали євреїв із с.Вільховець 
та інших навколишніх сіл. Його поповнювали євреями-біженцями із-за річки 
Дністер. Вони розстріляні над Дністром, неподалік висілка Малий Берег, у 
саду.

Полонський район

Місце розташування: смт Полонне, вул. Кірова, р-н залізничного переїзду 
станції Понінка (вересень 1941 – червень 1942 рр.)

Гетто було загороджене колючим дротом, охорону здійснювали шуцмани. 
Євреї утримувалися в тимчасових бараках, а в літній період – просто неба. Хар-
чування було практично відсутнє, періодами взагалі не здійснювалося, зокрема, 
за декілька днів до розстрілів. Медичне обслуговування надавалося лише у ви-
падках загрози виникнення епідемії. В’язнів використовували на роботах за меж-
ами села.

Місце розташування: смт Понінка вул. Перемоги 
(1941-1942 рр.)

Євреї утримувалися в приміщенні пожежної частини Понінківської паперової 
фабрики. Гетто було загороджене колючим дротом, охорону здійснювали шуцмани. 
Харчування було практично відсутнє. В’язнів використовували на роботах на тери-
торії гетто та за його межами.
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Славутський район

Місце розташування: м. Славута, вул. Б. Хмельницького, Артема, Революції 
(2 березня 1942 – 27 червня 1942 рр.)

У м. Славуті було розстріляно 2 тис. 296 в’язнів гетто. Всього в Славутському 
районі розстріляно понад 5 тис. євреїв. Під час конвоювання євреїв з інших районів 
області було розстріляно понад 2,5 тис. Гетто загороджувалося колючим дротом. 
Охорону здійснювали німці, шуцмани. Євреї мешкали в житлових будинках, но-
сили власний одяг, харчування не було організоване. Стариків, хворих та калік 
розстрілювали біля гетто. Немовлят, що перебували у гетто в кількості 300 осіб. ві-
дібрали у матерів та кинули в криницю. Масово проводилися розстріли. Люди що-
денно помирали від голоду, хвороб та важкої праці. Згідно актів державних комісій 
по виявленню та розслідуванню злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх 
посібників, під час окупації на Славутчині було знищено 12 тис. чоловік єврейської 
національності.

Місце розташування: с. Берездів 
(весна-літо 1942 р.)

Розміщувалося біля майдану в центрі села в приміщенні військових казарм. 
Гетто було загороджене колючим дротом. Охорону здійснювали німці, шуцмани. 
Носили власний одяг, харчувалися баландою з гнилої картоплі, сурогатом хліба, 
працювали на будівництві шосейних доріг, на добуванні каменю в кар’єрі с. Печи-
води. В 1942 р. частину євреїв відправили в м. Славуту, решту розстріляли біля с. 
Берездів.

Старокостянтинівський район

Місце розташування: с. Нова Будівля (нині м. Старокостянтинів)
(осінь 1941 р.)

Гетто знаходилося біля дерев’яного мосту через річку Ікопоть. В 1942 р. в нього 
переведено євреїв з селищ Острополя, Грицева і Старої Синяви. Всього розстріля-
но 20 тис. чол.

Старосинявський район

Місце розташування: смт. Стара Синява (літо – осінь 1941 р.)
Гетто розташовувалося біля річки Іква в центральній частині смт Стара Си-

нява. Воно було загороджене колючим дротом, охоронялося поліцаями. Євреї за-
лучалися до прибирання вулиць в центральній частині селища. В серпні 1941 р. 
був здійснений розстріл євреїв, що перебували в гетто. Керували розстрілом шеф 
Старосинявської жандармерії Гіно Еріх та комендант Старосинявської сільсько-
господарської комендатури Везельман. 19 серпня 1941 р. розстріляли 460 євреїв, а 
загалом знищено 2 тис. 323 чоловіки.
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Теофіпольський район

Місце розташування: смт Теофіполь (осінь 1941- літо 1942 рр.)
Євреї використовувалися, в основному, на прибиранні снігу з шосейних доріг. 

Керував режимом в гетто і масовим розстрілом євреїв в січні 1942 р. начальник 
районної жандармерії німець Райн. Після масового розстрілу в гетто залишилися 
євреї-спеціалісти з вичинки шкіри. Їх розстріляли в липні 1942 р.

м.Хмельницький та Хмельницький район
Місце розташування: м. Проскурів

(нині м. Хмельницький) (1941-1943рр.)
Під гетто були відведені єврейські квартали, загороджені колючим дротом в 

районі вулиці Набережної (район сучасного центрального продуктового ринку і 
прилеглої до нього території), канатна фабрика, артіль «Родіна». Одночасно в ньо-
му перебувало 3 тисячі євреїв. Відібрані в євреїв речі зберігалися в будинку трико-
тажної фабрики по вул. Набережній. Шефом табору був німець Верніке. Охорону 
здійснювали поліцаї та латиші з собаками. Навколо гетто стояли вишки з автомат-
никами. Умови утримання євреїв були жахливі, в будинках знаходилася велика 
кількість людей, спали на землі, харчування було практично відсутнє. Управління 
громадою гетто здійснювала юденрада. В гетто була створена власна лікарня, де 
хворим надавалася медична допомога. Щодня із табору направляли групу людей на 
будівництво та ремонт шосе у Вінницькому напрямку. Розстріляно 81 тис. мирних 
громадян.

Місце розташування: с. Лезневе (нині м.Хмельницький) 
(1941-1943 рр.)

Євреїв Лезневського гетто примушували ремонтувати шосейну дорогу. Євреї 
утримувалися в приміщенні конюшні, яке було загороджене колючим дротом. 
Охорону здійснювали поліцаї. Харчування було практично відсутнє. Медичне об-
слуговування не надавалося. Відстань від гетто до місць масових розстрілів євреїв 
Лезневського і Проскурівського гетто становила 500-600 метрів.

Місце розташування: Хмельницький район 
(1941 р.)

Євреї утримувалися у власних будинках, які були загороджені колючим дро-
том. Охорону здійснювали поліцаї. Харчування було практично відсутнє. Медичне 
обслуговування не надавалося. На роботах не використовувалися. Восени 1941 р. 
євреїв цього гетто перевели в гетто до м. Проскурова.

Місце розташування: с. Мацьківці Хмельницького району 
(1943 р.)

Гетто розташовувалося в приміщенні ферми поряд з пожежним депо. Охоро-
няли гетто поліцаї разом з литовськими і німецькими солдатами. Щодня по 200 
чоловік з 7-ї години ранку до 7-ї вечора працювали на ремонті шосейних доріг. У 
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вересні 1943 р. було розстріляно 62 особи. Відомості про подальшу долю решти єв-
реїв відсутні. Харчувалися тим, що отримували від місцевого населення. Медична 
допомога не надавалася.

Шепетівський район

Місце розташування: м. Шепетівка – власні будинки євреїв
(1941-1942 рр.)

Євреї утримувалися у власних будинках, загороджених колючим дротом, охо-
рону здійснювали шуцмани. Харчування було практично відсутнє. За декілька днів 
до розстрілів харчування взагалі заборонили. Медичне обслуговування надавалося 
лише у випадках загрози виникнення епідемії. В’язнів використовували на роботах 
за межами гетто.

Місце розташування: смт Гриців (осінь 1941-1942 рр.)
Євреї утримувалися у власних оселях у центрі села понад річкою Хоморою. В 

різні періоди у будинках утримувалося від 20 до 40 осіб. Гетто було загороджене 
колючим дротом, охорону здійснювали шуцмани. Харчувалися один раз на добу 
баландою. За декілька днів до розстрілів харчування взагалі припинили. Медичне 
обслуговування надавалося лише у випадках загрози виникнення епідемії. В’язнів 
використовували на роботах за межами села. Високою була смертність. Чоловіків 
регулярно розстрілювали в Тростянецькому лісі, туди ж вивозили трупи з гетто. 
Загалом у тростянецькому лісі знищили близько 4 тис. євреїв. На місці масових 
страт встановлено пам’ятник жертвам розстрілів.

Ярмолинецький район

Місце розташування: смт. Ярмолинці (червень 1942 р.)
В червні 1942 р. за наказом окружного комісара Еміля Мертеса в смт. Ярмо-

линці створено гетто, яке було загороджене колючим дротом, охорону здійснювали 
поліцаї. В’язні гетто харчувалися тим, що отримували від місцевого населення. 
Медичне обслуговування відсутнє. Місцевим жителям заборонялося заходити в 
гетто, однак ті, в свою чергу, надавали посильну допомогу. В жовтні 1942 р. в гет-
то конвоювали євреїв із гетто сс. Шарівка, Косогірка, а також з населених пунктів 
Ярмолинецького, Михампільського та Городоцького районів. Всього в будинку 
розмістили 14 тис. осіб. Перебували євреї тут три дні без води та продуктів, під на-
глядом охорони, зазнаючи постійних знущань. Деякі з полонених закінчували жит-
тя самогубством. Керівником гетто був начальник жандармерії німець Бугольц. Із 
названих гетто, а також із селища Солобківці, м. Городка і селища Михампіль (нині 
село Михайлівка) в жовтні 1942 р. єврейське населення зігнали в колишні військо-
ві казарми на залізничній станції Ярмолинці. Протягом кількох днів розстріляли 
20 тис. чоловік.
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Місце розташування: с.Шарівка (червень – жовтень 1942 р.)
В червні 1942 р. за наказом окружного комісара Еміля Мертеса в с. Шарівка 

було створено гетто, яке було загороджене колючим дротом. Охорону здійснювали 
поліцаї. Полонені були позбавлені продуктів та води. Медичне обслуговування від-
сутнє. Місцевим жителям заборонялося заходити в гетто.

Місце розташування с. Фрампіль (нині – с. Косогірка)
(червень – жовтень 1942 р. )

В червні 1942 р. за наказом окружного комісара Еміля Мертеса в с. Фрампіль 
(нині с. Косогірка) Ярмолинецького району створено гетто, яке було загороджене 
колючим дротом. Охорону здійснювали поліцаї. Харчувалися тим, що отримували 
від місцевого населення.
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РОЗДІЛ VII. 

Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни 
у світлинах

НАЦИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ*

м.Проскурів, 1942 р.

м.Проскурів, 1941 р.

* Фото надані громадянином Німеччини Ю.Кузьмаком
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Лірник на вулиці 
окупованого м.Проскурова
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Весілля в період окупації

с.Ружична, 1943 р.

м.Проскурів, 1941 р.
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На шляху до гетто, 
м.Кам’янець-Подільський

Ворожа колона. 
Деражнянський район, 

1941 р.

Німецькі солдати 
спілкуються із селянами
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РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ

Шибениця, на якій 
нацисти страчували наших 

співвітчизників
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Ґрунтовий насип, 
м. Підволочиськ



Розділ VII. Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни у світлинах

457

Залізничний вокзал, 
м.Підволочиськ з боку 
м.Проскурова, 1941 р.

м. Кам’янець-Подільський, 
1944 р.

ОСТАРБАЙТЕРИ КРАЮ*

Остарбайтери 
з с.Давидківці

* Фото з фондів Державного архіву Хмельницької області
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План табору

СЛАВУТСЬКИЙ ТАБІР

Вхід у Славутський табір 
смерті
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Могили 
військовополонених

«Хліб», яким 
гітлерівці годували 

військовополонених 
у Славутському таборі

Військовополонений 
Славутського табору
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Музальов І. О., 
Герой Радянського Союзу, 
камандир партизанського 

загону

Олексенко С.А., 
секретар Камянець-

Подільського підпільного 
обкому

Кузовков Г.В., комісар 
Кам’янець-Подільського 

партизанського з’єднання 
ім. Михайлова

Військовополонені

РУХ ОПОРУ
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Міст через Горинь, 
висаджений у повітря 

партизанами з’єднання 
ім. Ф.Михайлова 
(травень 1943 р.)

Олексенко С.А., 
секретар Кам’янець-

Подільського підпільного 
обкому нагороджує 

партизан

Колишній командир 
партизанського з’єднання 
ім. Ф.Михайлова А. Одуха 

з піонерами
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Виготовлення партизанами 
саморобної міни

Ешелон, підірваний 
партизанським зєднанням 

Одухи в районі м.Шепетівки

Зруйнований гітлерівцями 
навчальний корпус 

Кам’янець-Подільського 
педагогічного інституту
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Партизанська листівка

Одуха А.З., Герой 
Радянського Союзу, 

командир партизанського 
з’єднання 

ім. Ф. Михайлова

Міст у Проскурові, 
підірваний гітлерівськими 

окупантами
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Іванов О.Г., Герой 
Радянського Союзу, 

мінер-підривник
Дівчата-партизанки

Партизани Хмельниччини в 
Києві

Кращі розвідники 
Шепетівського 

партизанського загону
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Партизанський загін 
ім. Кутузова

Михайлов Ф., керівник 
Славутської підпільної 

організації

Храновський М. 

Комітет Проскурівської підпільної партизанської 
організації, 1944 р. 
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Керівне ядро 
Проскурівського підпілля: 
1 ряд – Ж.Пітак, В.Кротюк; 

2 ряд – О.Ф.Кліменко, 
М.І.Васютін, Г.В.Назаров, 

М.І.Близнюк, Й.І.Селіванов; 
3 ряд – І.Ф.Хохлов, 

А.Ф.Копин, В.І.Волкотруб, 
П.О.Кудряшов, 

Л.В.Пірковський, П.Р.Риба, 
П.П.Кротюк

Група особливо 
активних учасників 

Проскурівського підпілля: 
1-й ряд (зліва направо): 

А.З.Колитін, Й.Ф.Хохлов, 
В.С.Бондаренко, 

М.І.Васютін; 2-й ряд: 
Й.І.Селіванов, П.П.Риба, 

П.П.Хратюк, Ф.В.Назаров, 
Б.Є.Дмитрук, М.І.Близнюк, 
К.І.Шульц, О.Ф.Клименко; 

3-й ряд: М.Я.Главацька, 
В.Ф.Філоненко, 

Е.В.Сазонова, М.М.Ченаш, 
Є.Вдовічак, Б.Г.Кондрацький; 
4-й ряд: В.П.Пітак, Т.Токарєв, 

П.Д.Кудряшов; 5-й ряд 
В.Д.Кратюк 

(30 липня 1944 року)

Червоноармійський 
підрозділ в боях за 

м.Шепетівку, лютий 1944 р.
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Бій в м.Шепетівці, 1944 р.

Зустріч шепетівчанами 
червоноармійських 
підрозділів, 1944 р.

м. Шепетівка, 1944 р.
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В боях за визволення 
Ізяслава,1944 р.

Визволення Ямполя, 1944 р.

Район Проскурова, 1944 р.
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На Проскурів, 1944 р.

м.Проскурів, 1944 р.

м.Проскурів, 1944 р.
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м.Деражня, 1944 р.

м.Проскурів, 1944 р.

Кам’янець-Подільська 
залізнична станція, спалена 

гітлерівцями, 1944 р.
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Переправа радянських 
військ через р.Дністер, 

1944 р.

Піраміда з ворожих шоломів, 
1944 р.

Німецькі 
військовополонені на вулиці 

м.Кам’янця-Подільського



Розділ VII. Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни у світлинах

473

Район Кам’янця-
Подільського, 1944 р.

Лютий 1944 р. 

Проскурів, вул. Шевченка, 
район міської лікарні
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Жителі Проскурова 
зустрічають частини 

Червоної армії

Розбита німецька техніка в м. Проскурові

Німецькі солдати і офіцери, 
взяті в полон у боях за 

м. Проскурів
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Колгоспники с. Галузинці 
здають хліб у фонд 

Червоної армії

Повернення цивільного 
населення до рідних 

домівок

Колгоспники Красилівщини 
ремонтують дорогу, 1944 р.
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Перша озима сівба у 
с. Соколівка

Колгоспниці збирають на 
полі хліб, 1944 р.
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Перелік документів та матеріалів, 
вміщених у збірнику

Розділ І. Джерела про життя Хмельниччини в перші дні війни

№ 1. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про мобілізацію військовозобов’язаних 
у зв’язку з початком Великої Вітчизняної війни».
№ 2. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про оголошення в окремих місцевостях 
СРСР воєнного становища».
№ 3. З повідомлення про мітинги трудящих в колгоспах, на підприємствах і в уста-
новах Волочиського району на підтримку мобілізаційних заходів.
№ 4. Заява секретаря Базалійського РК КП(б)У Медведєва про відправку на 
фронт.
№ 5. Інформація секретаря Проскурівського міськкому КП(б)У Кам’янець-
Подільському обкому партії про перебудову роботи підприємств і хід мобілізації 
до лав Червоної армії.
№ 6. Доповідна записка завідуючого військовим відділом Ярмолинецького райви-
конкому «Про проведення мобілізаційних заходів у Ярмолинецькому районі».
№ 7. Доповідна записка завідуючого військовим відділом Чорноострівського рай-
кому КП(б)У «Про мобілізаційні заходи на території району, пов’язані з початком 
війни».
№ 8. Повідомлення про створення в області винищувальних батальйонів та їх бо-
йові дії.
№ 9. З інформації Дунаєвецького райкому КП(б)У Кам’янець-Подільському об-
кому КП(б)У про успішне завершення мобілізації осіб призивного віку до лав Чер-
воної армії.
№ 10. Інформація секретаря Красилівського РК КП(б)У про хід мобілізації до лав 
Червоної армії.
№ 11. Директива Раднаркому СРСР секретарю Кам’янець-Подільського обкому 
КП(б)У «Про хід бойових дій та виконання мобілізаційних планів».
№ 12. Інформація секретаря Проскурівського міськкому КП(б)У А. Пуценка про 
хід мобілізації в м. Проскурів.
№ 13. Оперативне повідомлення начальнику Генерального штабу Червоної 
армії.
№ 14. Повідомлення заступника командуючого військами Південно-Західного 
фронту по тилу.
№ 15. Телеграма Державного Комітету Оборони «ПРО ОБОРОНУ ПРАВОБЕ-
РЕЖЖЯ ДНІПРА».
№ 16. Відомості про кількість евакуйованих документів з території УРСР.
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Розділ ІI. Документи органів окупаційної влади про соціально-економічне та 
культурно-духовне життя населення

№ 17. Наказ польового коменданта м. Кам’янця-Подільського про покарання на-
селення смертною карою за переховування зброї, військових речей та одягу.
№ 18. Наказ польового коменданта про реєстрацію червоноармійців у найближчій 
комендатурі.
№ 19. Розпорядження рейхсміністра для зайнятих східних областей «Про запро-
вадження обов’язкової праці на окупованих територіях».
№ 20. Розпорядження про врегулювання заробітної платні.
№ 21. Розпорядження про забезпечення вчителів квартирами та продуктами хар-
чування.
№ 22. Оголошення польового коменданта до єврейського населення міста 
Кам’янця-Подільського.
№ 23. Наказ міської управи міста Кам’янця-Подільського про нарукавні пов’язки 
та перебування у гетто єврейського населення
№ 24. Оголошення польового коменданта для єврейського населення про заборону 
купівлі продуктів за межами Старого міста у Кам’янці-Подільському.
№ 25. Довідка про кількість шкіл та учнів у Полонському районі станом на 1941-
1942 навчальному році.
№ 26. Розпорядження про відкриття шкіл.
№ 27. Повідомлення про роботу Кам’янець-Подільського механічного заводу «Мо-
тор».
№ 28. Повідомлення про роботу Славутської суконної фабрики.
№ 29. Довідка про стан освіти в Антонінському районі.
№ 30. Інформація про роботу освітніх закладів області у вересні 1941 року.
№ 31. Інформація про зміни в управлінні сільським та індустріальним господар-
ством на території рейхскомісаріату «Україна».
№ 32. Роз’яснення обласного відділу освіти щодо призначення на посаду вчителів.
№ 33. Оголошення про відкриття в м. Кам’янці-Подільському курсів землемірів-
землевпорядників.
№ 34. Оголошення Кам’янець-Подільської школи сліпих про прийом учнів.
№ 35. Оголошення Кам’янець-Подільської середньої школи № 2 про додатковий 
прийом учнів.
№ 36. Інформація облфінвідділу щодо оподаткування населення сіл єдиним сіль-
ськогосподарським податком.
№ 37. Інформація про хід виконання заготівлі пшениці, жита та ячменю в районах 
області.
№ 38. Інформація про кількість млинів на території Кам’янець-Подільської області.
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№ 39. Наказ голови Кам’янець-Подільської обласної управи про створення на те-
риторії області 9 округ.
№ 40. Повідомлення про відновлення роботи Проскурівського шкіряно-хімічного 
заводу.
№ 41. Наказ №1 комісара Дунаєвецької округи «Про свята».
№ 42. Постанова № 3 Кам’янець-Подільської обласної управи.
№ 43. Оголошення про прийом студентів до Кам’янець-Подільського інституту на-
родної освіти.
№ 44. Газетна стаття «Завдання шкіл і громадськості в 1941-42 навчальному році».
№ 45. Розпорядження Дунаєвецького окружного комісара Еггерса про встановлен-
ня ярмаркових днів.
№ 46. Розпорядження про виділення зерна вчителям.
№ 47. Газетна стаття М. Ковальського «В інституті народної освіти».
№ 48. Газетна стаття Т. П-кого «Бібліотека з української літератури».
№ 49. Газетна стаття Сутворовського «Вивчають німецьку мову».
№ 50. Газетна стаття П.Т. «Більше уваги виховній роботі в школі».
№ 51. Газетна стаття О. Кільчевського «Почав працювати Інститут Народної Осві-
ти в м. Кам’янець-Подільському».
№ 52. Оголошення Новоушицької технічно-механічної середньої школи-технікуму 
про додатковий прийом учнів.
№ 53. Газетна інформація К. «28148 дітей навчаються в школах округи».
№ 54. Заклик військового коменданта України про співпрацю населення із місце-
вими органами влади.
№ 55. Постанови Миньковецької районної управи про притягнення до адмінпока-
рань жителів району.
№ 56. Обов’язкова постанова Чорноострівської районної управи щодо проведення 
заходів із запобігання поширенню небезпечних захворювань.
№ 57. Постанова № 27 «Про адмінпокарання громадян за крадіжки в колгоспі».
№ 58. Розпорядження старости с. Монастирок про реєстрацію безробітних жителів.
№ 59. Службова записка директора цукроварні.
№ 60. Розпорядження про обов’язкове вивчення німецької мови в школах Шепе-
тівської округи.
№ 61. Розпорядження Шепетівського райфінвідділу про взяття на роботу в лікар-
ню бухгалтера.
№ 62. Оголошення про посвячення церкви і могили в с. Кадиївцях Кам’янець-
Подільської округи.
№ 63. Газетна замітка «Різдво наближається…».
№ 64. Інформація про роботу Проскурівського машинного заводу.
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№ 65. Газетна інформація про відбудову церкви в с. Врублівцях Кам’янець-По-
дільського району.
№ 66. Службові повідомлення державного Комісара України.
№ 67. Газетна замітка І. Самсоновича «Відбудували церкву».
№ 68. Інформація про створення Всеукраїнської учительської спілки.
№ 69. Газетна стаття П. «У церкві св. Миколая».
№ 70. Оголошення Проскурівського коменданта про заборону ходити по місту піс-
ля 21.00.
№ 71. Розпорядження Кам’янець-Подільського гебітскомісара стосовно виконання 
особами єврейської національності, що проживають у гетто, розпоряджень органів 
цивільної влади.
№ 72. Розпорядження керівника Шепетівської округи про реєстрацію населення
№ 73. Газетна замітка Д. Корбутяка «Приїзд єпископа».
№ 74. Звернення Шепетівського голови окружної управи Петровського до комен-
данта табору військовополонених м. Шепетівки.
№ 75. Газетна замітка А. Савчука «Художня самодіяльність».
№ 76. Розпорядження голови Кам’янець-Подільської міської управи про 
обов’язкову реєстрацію в міському відділі міліції колишніх членів ВКП(б).
№ 77. Талон на отримання зарплати працівниками Кам’янець-Подільської непо-
вної середньої школи № 4.
№ 78. Талон на отримання авансу на господарські потреби (Кам’янець-Подільської) 
неповної середньої школи № 4.
№ 79. Розпорядження Проскурівського гебітскомісара «Про дотримання фінансо-
вої дисципліни».
№ 80. Розпорядження голови окружної управи Петровського «Про внесення змін в 
розпорядок робочого дня».
№ 81. Акт обстеження лікарем Поляковим В.В. Воробіївської медамбулаторії.
№ 82. Розпорядження керівника Шепетівської округи про боротьбу із заразливими 
недугами.
№ 83. Розпорядження голови Кам’янець-Подільської міської управи про покаран-
ня смертною карою мешканців міста за надання житла, їжі та одягу постороннім 
особам.
№ 84. Оголошення гебітскомісара Кам’янець-Подільської округи про покарання 
смертною карою осіб, які будуть брати участь в заходах, пов’язаних із перешко-
джанням діяльності місцевих органів влади та розстріл 10-ти заручників.
№ 85. Газетна замітка Яреми «Самоосвітні гуртки».
№ 86. Повідомлення керівника Дунаєвецької біржі праці Кнохе про набір населен-
ня на роботу до Німеччини.
№ 87. Заява про призначення на посаду вчителя Бойчук Марії Ільківної.
№ 88. Газетна замітка І. Бондаренка «Відновлюється навчання».
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№ 89. Газетна замітка «Два нові українські єпископи».
№ 90. Газетна замітка «Церковні книги українською мовою».
№ 91. Інформація про конференцію вчителів і директорів шкіл Дунаєвецького ра-
йону.
№ 92. Розпорядження рейхскомісара України Е. Коха «Про обмеження зміни місця 
праці».
№ 93. Заява Насті Артюк щодо звільнення сина з полону.
№ 94. Газетна стаття «Батькам про школу».
№ 95. Газетна замітка К. Скулиша «Шевченківське свято в школі».
№ 96. Розпорядження про забезпечення шкіл зошитами.
№ 97. Газетна замітка В. Д. Чешневського «Церква як писанка».
№ 98. Інформація про роботу Дунаєвецької інкубаторно-птахівничої станції.
№ 99. Звернення Голови сільськогосподарської управи І. Наненка до голови Шепе-
тівської округової управи стосовно виконання плану здачі яєць.
№ 100. Газетна замітка В. Чешневського «У відновленій церкві».
№ 101. Повідомлення про роботу швейної майстерні у селі Голозубинці.
№ 102. Розпорядження Шепетівського гебітскомісара «Про запровадження трудо-
вих посвідчень».
№ 103. Довідка про Шепетівську кравецько-вишивальну школу.
№ 104. Довідка про Полонську ремісничу школу.
№ 105. Доповідна записка про збільшення чисельності робітників для розбирання 
будинків у Старому місті Кам’янця-Подільського.
№ 106. Розпорядження про збори релігійної громади.
№ 107. Газетна стаття Д. М. Корбутяка «Фахові школи в Кам’янці-Подільському».
№ 108. Акт про перевірку навчального закладу у Шепетівці.
№ 109. Оголошення «Посвячення церкви в с. Цвіклівцях».
№ 110. Повідомлення про відсутність підручників з німецької мови.
№ 111. Інформація відділу наросвіти про організацію навчального процесу в зв’язку 
з канікулами.
№ 112. Оголошення «Про обов’язкове шкільне навчання».
№ 113. Розпорядження комісара Шепетівської округи про медичне лікування.
№ 114. Інформація про створення навчального закладу для підготовки учителів.
№ 115. Розпорядження про проведення лікування місцевого населення в лікарнях, 
поліклініках, амбулаторіях та інших закладах.
№ 116. Розпорядження про надання можливості використовувати Славутським 
табором для полонених рентгенкабінету міської лікарні.
№ 117. Акт про збір німецькомовної літератури в с. Велика Салиха.
№ 118. Наказ про запровадження обов’язкового навчання в народних школах Ше-
петівської округи.
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№ 119. Розпорядження Шепетівського гебітскомісара «Про обстеження медичних 
установ району».
№ 120. Розпорядження «Про примусову працю учнів та вчителів в період каніку-
лів».
№ 121. Розпорядження «Про організацію навчального процесу в Шепетівській 
окрузі».
№ 122. Акт про збір радянської літератури c. Сохуженці.
№ 123. Розпорядження «Про підвищення кваліфікації вчителів».
№ 124. Розпорядження керівника Шепетівського гебітскомісара щодо оплати за 
медичне лікування.
№ 125. Оголошення Дунаєвецького окружного комісара «Про початок навчання в 
народних школах».
№ 126. Розпорядження про початок занять в народних чотирикласних школах.
№ 127. Газетна стаття «Завдання українського вчительства».
№ 128. Розпорядження Шепетівського гебітскомісара «Про умови надання відпус-
ток працівникам».
№ 129. Інформація керівникам районів, міст та старостам сіл Кам’янець-Подільської 
округи про умови відправлення населення на роботи до Німеччини.
№ 130. Повідомлення про загальну кількість поставок сільськогосподарської про-
дукції громадськими та штуцпунктами Шепетівської округи.
№ 131. Розпорядження Генерального комісара «Про реорганізацію народних шкіл 
та укомплектування їх учителями».
№ 132. Пояснювальна записка з приводу затвердження списку вчителів Славут-
ського району.
№ 133. Розпорядження Проскурівського гебітскомісара «Про церковні святкові дні»
№ 134. Розпорядження гебітскомісара «Про церковні святкові дні».
№ 135. Розпорядження гебітскомісара щодо відправлення робочої сили до рейху.
№ 136. Попередження окружного агронома Шепетівської округи про відповідаль-
ність населення за невиконання планів поставок хліба.
№ 137. Розпорядження Шепетівського окружного комісара про умови реєстрації 
населення, що підлягають відправленню на роботи до Німеччини.
№ 138. Попередження старості с. Бедриківці щодо його відповідальності за неявку 
жителів села на роботу.
№ 139. Газетна стаття Д-ра Василіва «Школа і здоров’я».
№ 140. Акт про купівлю верстата для школи.
№ 141. Оголошення про реєстрацію ремісників.
№ 142. Постанова Михайлівської районної управи «Про боротьбу із заразними за-
хворюваннями в районі».
№ 143. Наказ Дунаєвецького гебітскомісара про умови набуття статусу фольксдойче.
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№ 144. Прохання районного лікаря перевести Шепетівську медичну амбулаторію 
на баланс місцевого цукрового заводу.
№ 145. Розпорядження Шепетівського окружного відділу народної освіти щодо 
надання інформації про роботу шкіл.
№ 146. Наказ 132 по Кам’янець-Подільському міському відділу освіти і культури 
щодо припинення навчання у торговельній школі.
№ 147. Інформація про дитсадки та дитбудинки на Шепетівщині.
№ 148. Наказ Дунаєвецького земельного коменданта про постачання молока та мо-
лочних продуктів на маслозаводи та пункти здачі.
№ 149. Розпорядження керівника Деражнянської районної управи «Про виділення 
старостою села людей на погрузку лісоматеріалів».
№ 150. Довідка про стан читалень та бібліотек в Шепетівському гебітскомісаріаті.
№ 151. Розпорядження керівника Деражнянської районної управи «Про виділення 
людей для розбирання будинків».
№ 152. Інформація про створений краєвий інститут перед- і ранніх історичних часів.
№ 153. Газетна стаття В. Г. «Кам’янець-Подільська художня промислова школа».
№ 154. Повідомлення про введення в дію розпорядження «Про відрахування із 
зарплати податку на охорону хворих».
№ 155. Розпорядження Деражнянської районної управи «Про направлення людей 
на розчищення від снігу шосейної дороги».
№ 156. Розпорядження Шепетівського гебітскомісара про страту 80 заручників за 
вбивство німецького офіцера.
№ 157. Роз’яснення керівника біржі праці щодо оплати лікарняних.
№ 158. Пояснення старости с. Орлинець щодо неможливості направлення людей 
на торфорозробку.
№ 159. Розпорядження керівника Антонінської районної управи про направлення 
людей на торфорозробку.
№ 160. Заява про призначення на посаду вчителя Лозової Єви Максимівни.
№ 161. Оголошення про набір учнів у майстерні м. Кам’янця-Подільського.
№ 162. Розпорядження гебітскомісара про церковні та святкові дні в Летичівській 
окрузі.
№ 163. Оголошення Дунаєвецького окружного комісара «Про початок навчання в 
народних школах».
№ 164. Затверджений тариф оплати медичних послуг лікарів та фельдшерів.
№ 165. Розпорядження про збір більшовицької літератури.
№ 166. Розпорядження керівника Деражнянської районної управи Головацького 
старості с. Нижне щодо проведення заходів для боротьби з інфекційними захворю-
ваннями.
№ 167. Розпорядження про підвищення продуктивності праці.
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№ 168. Розпорядження «Про збір продуктів харчування евакуйованим, інвалідам, 
сиротам».
№ 169. Розпорядження Шепетівського гебітскомісара про види покарань для осіб, 
що порушують трудову дисципліну в установах, підприємствах та організаціях.
№ 170. Розпорядження Генерал-комісара Волині і Поділля «Про залучення шкіль-
ної молоді до весняних робіт та жнив».
№ 171. Повідомлення про закінчення курсу навчання дантистів.
№ 172. Розпорядження гебітскомісара «Про заборону нічних церковних Богослу-
жінь під час Пасхальних свят».
№ 173. Розпорядження «Про заборону церковної служби на Пасху».
№ 174. Оголошення «Відкриваються курси навчання Закону Божого».
№ 175. Оголошення «Порядок Великодніх богослужінь».
№ 176. Інформація про проведену роботу завідувачем відділу Народної Освіти.
№ 177. Газетна замітка К. «Школи допомагають».
№ 178. Розпорядження Ярмолинецького гебітскомісаріату «Про покарання осіб 
1922-1925 рр., які уникають реєстрації».
№ 179. Газетна замітка А. З. «Перший випуск пастирських курсів в Кам’янці-
Подільському».
№ 180. Розпорядження керівника Деражнянської районної управи «Про виділення 
старостою села кваліфікованих робітників на перереєстрацію».
№ 181. Оголошення «Про ремонт церковних речей».
№ 182. Газетна стаття К. Подав «З церковного життя».
№ 183. Оголошення Дунаєвецького гебітскомісара про відповідальність старост 
Дунаєвецької округи за явку на станцію Дунаївці чоловічого населення 1926 року 
народження.
№ 184. Газетна замітка Ал. «Вчителі і учні на жнивах».
№ 185. Наказ «Про початок навчання в школах Шепетівської округи».
№ 186. Заява про зарахування на посаду вчителя Іванівської Ядвіги Станіславівни
№ 187. Розпорядження «Про відновлення праці в школах та реорганізацію район-
них шкільних відділів».
№ 188. Розпорядження про норми поведінки службовців.

Розділ IV. Джерела про участь подолян 
в радянському та національному русі Опору

№ 189. З повідомлення Рівненського відділення поліції безпеки штабу команду-
вання поліції, безпеки окупованих східних областей про діяльність підпільної ор-
ганізації в м. Кам’янці-Подільському
№ 190. Протокол, ч. 1 засідання Екзекутиви ОУН Кам’янець-Подільської області 
про організацію української влади
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№ 191. Протокол, ч. 2 засідання Екзекутиви ОУН Кам’янець-Подільської області 
про розв’язання поточних справ української влади.
№ 192. Доповідна записка провідника ОУН Кам’янець-Подільської області до Кра-
йового Проводу про становище в регіоні.
№ 193. З повідомлення Рівненського відділення поліції безпеки штабу команду-
вання поліції безпеки окупованих східних областей про диверсійний акт, вчинений 
підпільниками м. Кам’янця-Подільського.
№ 194. Наказ командира об’єднаних партизанських загонів О. М. Сабурова коман-
диру партизанського загону ім. Михайлова А. З. Одусі.
№ 195. З повідомлення Рівненського відділення поліції безпеки штабу команду-
вання поліції безпеки окупованих східних областей про діяльність підпільників у 
м. Кам’янці-Подільському.
№ 196. З повідомлення Рівненського відділення поліції безпеки штабу командуван-
ня поліції безпеки окупованих східних областей про антифашистську діяльність 
лікарів у м. Кам’янці-Подільському.
№ 197. Наказ № 1 по Кам’янець-Подільському обласному штабу партизанського 
руху про створення обласного штабу партизанського руху.
№ 198. Повідомлення про висадження в повітря партизанами Кам’янець-По-
дільської області німецького військового ешелону.
№ 199. Наказ № 1 по Кам’янець-Подільському обласному штабу партизанського 
руху.
№ 200. Повідомлення Радянського інформбюро про бойові дії партизанів 
Кам’янець-Подільської області.
№ 201. Присяга партизанів загону імені Боженка.
№ 202. Наказ начальника Кам’янець-Подільського обласного штабу партизансько-
го руху про створення з’єднання на базі партизанського загону ім. Михайлова.
№ 203. Повідомлення Радянського інформбюро про диверсійні акти, здійснені пар-
тизанами Кам’янець-Подільської області на залізниці.
№ 204. Наказ командування партизанського з’єднання А. З. Одухи про створення 
нових партизанських загонів.
№ 205. Наказ Кам’янець-Подільського обласного штабу партизанського руху, при-
свячений другій річниці створення першого в області партизанського загону.
№ 206. Наказ Українського штабу партизанського руху партизанському з’єднанню 
під командуванням А. З. Одухи про завдання з’єднання.
№ 207. Наказ по з’єднанню партизанських загонів під командуванням С. А. Олек-
сенка про активізацію бойових дій партизанських загонів у районі залізничної ма-
гістралі Жмеринка – Проскурів – Волочиськ.
№ 208. Наказ по Кам’янець-Подільському обласному штабу партизанського руху 
про створення нового партизанського з’єднання і його завдання.
№ 209. Повідомлення про визволення партизанами м. Ізяслава.
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№ 210. З характеристики на командира з’єднання партизанських загонів А. З. Оду-
ху, представленого до присвоєння звання Героя Радянського Союзу.
№ 211. Довідка начальника УНКДБ по Кам’янець-Подільській області підпол-
ковника Руденка про діяльність загонів УПА на території області у травні-червні 
1944 року.
№ 212. Звіти про суспільно-політичний стан та діяльність визвольного руху у схід-
них областях України.
№ 213. Звіт про стан та діяльність УПА – Південь у серпні 1944 р. на території 
«22 в».
№ 214. Звіт про стан та діяльність УПА-Південь у серпні 1944 р. на території «22 б».
№ 215. Витяг із звіту про бойову діяльність нового з’єднання.
№ 216. Із звіту про діяльність Проскурівської окружної підпільно-партизанської 
організації.
№ 217. Із звіту про діяльність підпільних груп і партизанських загонів у південно-
східних районах Кам’янець-Подільської області.
№ 218. Звіт про рейд по Кам’янець-Подільській і Вінницькій областях упівських 
підрозділів Володька і Панька.
№ 219. Зі звіту про діяльність Славутської міжрайонної підпільної організації та 
бойові дії партизанського з’єднання під командуванням А. З. Одухи.
№ 220. Інформаційний звіт ОУН про події на території Кам’янець-Подільської об-
ласті в листопаді-грудні 1944 року.
№ 221. Витяг зі звіту діяльності групи УПА під командуванням Саблюка.
№ 222. Звіт Мукомола про діяльність розвідувальної групи ЦК КП(б)У.
№ 223. З інформації про діяльність Шепетівської підпільної організації та парти-
занського загону.
№ 224. Із звіту про бойову та диверсійну діяльність партизанських загонів 
Кам’янець-Подільської області .
№ 225. Спогади матері про свого сина-партизана Ковальчука Володимира Давидо-
вича.
№ 226. Доповідна записка секретаря Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У 
А. Устенка секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову про діяльність українського на-
ціоналістичного підпілля взимку 1944-1945 років.
№ 227. Звіт про рейд загону УПА північними районами Кам’янець-Подільської об-
ласті.
№ 228. Довідка МДБ України про антирадянські прояви і дії учасників ОУН і 
УПА на території Кам’янець-Подільської області за період з 1 вересня по 1 грудня 
1947 р.
№ 229. Характеристика організатора і керівника Славутської міжрайонної підпіль-
ної комуністичної організації Ф. М. Михайлова, представленого до присвоєння 
звання Героя Радянського Союзу.
№ 230. Довідка про партизанські села Славутського району.
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Розділ V. Документи і матеріали 
про подолання наслідків окупаційного режиму

№ 231. Промова секретаря Шепетівського РК КП (б)У в честь визволення міста.
№ 232. Додаток № 2 до протоколу № I засідання бюро Кам’янець-Подільського об-
кому КП(б)У щодо виділення робочої сили для відновлення міжрайонного зв’язку.
№ 233. Постанова виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради депутатів тру-
дящих та бюро обкому КП(б)У «Про відновлення залізничного вузла ст. Шепетів-
ка».
№ 234. Постанова виконкому Кам’янець-Подільської облради депутатів трудящих 
і обкому КП (б) У «Про ремонт автомобілів, виділених І- м Українським фронтом».
№ 235. Звернення першої районної наради колгоспної молоді Ізяславського району 
до молодих колгоспників області із закликом до соціалістичного змагання.
№ 236. З інформації Волочиського райкому КП (б) У та районного виконавчого ко-
мітету про заходи, проведені після визволення району від німецьких окупантів.
№ 237. Вітальний лист від жителів Проскурівщини бійцям проскурівської дивізії.
№ 238. Вітальний лист першого зльоту інтелігенції Орининського району Голові 
Ради Народних Комісарів УРСР М. С. Хрущову з подякою за визволення від фа-
шистських загарбників.
№ 239. Постанова виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради депутатів тру-
дящих та бюро обкому КП(б)У «Про заходи по відбудові зв’язку в районах, звіль-
нених від німецьких окупантів в Кам’янець-Подільській області».
№ 240. Газетна стаття В. Подолец «Да здравствует жизнь!».
№ 241. Довідка про стан м. Кам’янця-Подільського після визволення його від гітле-
рівських загарбників.
№ 242. Газетна стаття «Якнайшвидше ліквідуємо наслідки фашистського господа-
рювання в м. Проскурові».
№ 243. Рішення виконкому обласної ради депутатів трудящих і бюро обкому 
КП(б)У «Про будівництво електростанції в м. Проскурові».
№ 244. Постанова обкому КП(б)У «Про благоустрій могил і увічнення пам’яті бій-
ців, що загинули в боротьбі з гітлерівськими загарбниками».
№ 245. Повідомлення керівництва м. Кам’янця-Подільського про зібрані подарун-
ки для військових підрозділів, що визволяли місто .
№ 246. Телеграма жителів м. Шепетівки Й. Сталіну про зібрані кошти для будівни-
цтва танків шепетівським дивізіям.
№ 247. Лист жителів Городоцького району Й. Сталіну з подякою за визволення від 
гітлерівців та зобов’язаннями щодо відбудови господарства.
№ 248. Лист жителів Антонінського району бійцям військової частини № 53669.
№ 249. Постанова обкому КП(б)У «Про заходи по відбудові міського господарства 
обласного центру м. Проскурова».
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№ 250. Постанова обкому КП(б)У «Про відновлення випуску газет в районах 
Кам’янець-Подільської області».
№ 251. Звернення наради передовиків сільського господарства трудящих Горо-
доцького району із закликом відбудувати народне господарство. 
№ 252. Телеграма Сталіна секретареві Шепетівського райкому КП(б)У Лавренко, 
голові міськвиконкому Сторожуку з подякою за зібрані жителями району 200 000 
руб. для побудови танків.
№ 253. Лист комсомольців гвардійської Проскурівської військової частини П-П 
03357-В комсомольцям Проскурівщини.
№ 254. Доповідна записка Ізяславського райкому ЛКСМУ Кам’янець-Поділь сь-
кому обкому ЛКСМУ «Про участь комсомольців та молоді району в проведенні 
весняного сіву».
№ 255. Рішення першого зльоту комсомольців і молоді Вовковинецького району. 
№ 256. Постанова наради передовиків сільського господарства Старосинявського 
району «Про вирощування високих урожаїв».
№ 257. Акт про заподіяні гітлерівськими загарбниками збитки Ляховецькому (нині 
Білогірському) районному архіву.
№ 258. Подяка військового командування бригаді артистів Кам’янець-Подільського 
театру ім. Т. Шевченка. 
№ 259. Акт про збитки, завдані гітлерівськими загарбниками Дунаєвецькому ра-
йонному архіву.
№ 260. Інформація Фельштинського райкому КП(б)У про кількість зібраних по-
дарунків для бійців Червоної армії та госпіталів. 
№ 261. Вітання обкому КП(б)У працівникам Шепетівської залізниці з нагоди 
одержання Перехідного Червоного Прапора Народного Комісаріату шляхів спо-
лучення.
№ 262. Привітання Л. М. Кагановича шепетівським залізничникам з перемогою у 
Всесоюзному соціалістичному змаганні.
№ 263. Газетна стаття «Крупа, масло, сало».
№ 264. Газетна стаття А. Квасова «Впорядковують місто».
№ 265. Стаття Ф. А. Станікова «Спільними зусиллями».
№ 266. Постанова Кам’янець-Подільського облвиконкому та бюро обкому КП(б)У 
«Про посилення потужності відновлюваної Проскурівської електростанції».
№ 267. Постанова виконавчого комітету Кам’янець-Подільської обласної ради 
депутатів трудящих та бюро обкому КП(б)У «Про підсумки соціалістичного зма-
гання колгоспів, МТС та районів області за виконання та перевиконання плану 
весняної сівби та розвиток тваринництва».
№ 268. Газетна стаття С. Ковальчука «Шлях Жовтня» – село відбудовується.
№ 269. Лист начальника УДА НКВС УРСР «Про обстеження архівів, ведення ді-
ловодства в установах, підприємствах і організаціях області».
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№ 270. Доповідна записка інструктора транспортного відділу Кам’янець-
Подільського обкому КП(б)У.
№ 271. Інформація Солобковецького райкому КП(б)У про шефство над Донбасом 
та збір коштів на танкову колону.
№ 272. Доповідна записка «Про участь комсомольців та молоді в проведенні зби-
рання врожаю та виконанні хлібопоставки державі».
№ 273. Газетна замітка «Першу заповідь виконано!».
№ 274. Вітання секретаря Берездівського РК КП(б)У С. Коржа колгоспу «Шлях 
Леніна» з перемогою в боротьбі за високий врожай.
№ 275. Постанова № 1119 РНК УРСР «Про заходи по створенню документальної 
бази з історії України та історії Вітчизняної війни, впорядкуванню архівного госпо-
дарства УРСР».
№ 276. Постанова РНК УРСР та ЦК КП(б)У «Про міроприємства по створенню 
документальної бази по історії України і історії Вітчизняної війни».
№ 277. Постанова РНК СРСР «Про створення Кам’янець-Подільської обласної ко-
місії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбни-
ків і їх спільників та вчинених ними збитків громадянам, колгоспам, громадським 
організаціям, державним підприємствам та установам».
№ 278. Доповідна записка Кам’янець-Подільської обласної надзвичайної комісії із 
встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників на те-
риторії області.
№ 279. Телеграма Й. Сталіна секретареві Кам’янець-Подільського міському КП(б)У
Мамічеву, голові міськради депутатів трудящих Cеменову, голові жінради Ро-
машко з проханням передати привіт і подяку Червоної армії трудящим Кам’янця-
Подільського, які зібрали гроші для танкової колони «Радянське Поділля».
№ 280. Доповідь секретаря Проскурівського міськкому КП(б)У Привалова 
«Про ліквідацію наслідків господарювання німецьких загарбників та чергові за-
вдання міської партійної організації».
№ 281. Газетна замітка «Ще більше допомоги гірникам».
№ 282. Телеграма секретаря Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У А. Устенко та 
голови облвиконкому А. Ковбасюка Голові Раднаркому УРСР М. С. Хрущову, се-
кретареві ЦК КП(б)У Д. С. Коротченко про виконання і перевиконання поставки 
хліба у фонд Червоної армії.
№ 283. Інформація секретаря Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У Ялтансько-
го, надіслана заввідділу легкої та харчової промисловості ЦК КП(б)У Лактіонову 
«Про стан роботи Кам’янець-Подільського облмаслопрому».
№ 284. Повідомлення про подарунки, зібрані мешканцями Шепетівки для госпіталів.
№ 285. Привітання Й. Сталіна працівникам цукрової промисловості Кам’янець-
Подільської області.
№ 286. Телеграма робітників і службовців Маниковецького спиртзаводу «Про до-
строкове виконання квартального плану випуску продукції».
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№ 287. Інформація Староушицького райкому КП(б)У Кам’янець-Подільського об-
кому партії «Про зібрані подарунки жителями району підшефному госпіталю».
№ 288. Телеграма Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У Голові Раднаркому 
УРСР М. С. Хрущову «Про виконання державного плану хлібопоставок».
№ 289. Акт про збитки, завдані окупантами Теофіпольському районному архіву.
№ 290. Телеграма колгоспників, робітників МТС та радгоспів Кам’янець-По-
дільської області Й. Сталіну «Про дострокове виконання державного плану 
хлібозаготівель».
№ 291. Акт про збитки, завдані окупантами Полонському районному архіву.
№ 292. Подяка Й. Сталіна голові облвиконкому та секретареві обкому КП(б)У за 
зібрані кошти на побудову танкової колони «Радянське Поділ ля».
№ 293. Звернення комсомольців та сільської молоді с. Корниці до комсомольців 
Ляховецького району «Про виконання соціалістичних зобов’язань».
№ 294. Вітальний лист передовиків сільського господарства Старосинявського 
району Й. Сталіну.
№ 295. Постанова обкому КП(б)У «Про проведення в місті Проскурові мітингу, 
присвяченого звільненню області від німецьких окупантів».
№ 296. Вітальний лист Й. Сталіну від учасників урочистого засідання Городоцької 
районної ради депутатів, трудящих на честь 1-ї річниці звільнення району від фа-
шистських загарбників.
№ 297. Повідомлення Староушицького райкому КП(б)У про подарунки, зібрані 
жителями району підшефному госпіталю.
№ 298. Повідомлення про святкування Дня Перемоги в Городоцькому районі.
№ 299. Інформація про роботу з репатрійованими громадянами в Городоцькому 
районі.
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