
Запитник для членів Української Повстанської Армії (УКДДЦ) 
 
1.  Особисті дані: 
 ім’я і прізвище 
 дата і місце народження 
 освіта 
 зайняття 
2.  Як Ви попали до УПА? 
3.  Що Вас спонукало вступити в ряди УПА? 
4.  Чи ця причина з часом змінилася? 
5.  Опишіть військовий вишкіл який Ви перейшли. 
6.  В яких військових відділах Ви служили? В якому часі? 
7.  Опишіть, в подробицях, перебіг Вашої військової служби, звертаючи особливу увагу на 

бої та збройні сутички в яких Ви брали участь. Назвіть терени (села, міста, райони, 
околиці). 

8.  Опишіть перебіг дня у Вашому відділі, чи в іншому відділі який Вам доводилося 
спостерігати. 

9.  Опишіть Ваші зустрічі з наступними військовими формаціями: 
  Червона Армія 
  Польська Армія «Крайова» 
  Польська Армія 
  Мадярська Армія 
  Німецький «Вермахт» 
  Дивізія «Галичина» 
  Інші збройні сили 
10. Чи були і якого характеру були Ваші зустрічі з українським населенням? 
11. Як ставилося населення до УПА? 
12. Чи з часом це ставлення змінилося? 
13. Чи одержували Ви поміч від населення? Чи були випадки де населення відмовляло 

Вам помочі? Опишіть цікаві конкретні випадки. 
14. Опишіть зустрічі з не-українським населенням. 
15. Як були Ви і Ваш відділ озброєні? 
16. Як одержували Ви харчі? медикаменти? гроші? 
17. Чи переходили Ви ідеологічний вишкіл? Якщо так, опишіть його в подробицях.  
18. Чи брали Ви участь в пропагандивних діях УПА (преса, летючки, і т.п.)? 
19. Які книжки, журнали чи часописи Ви читали в часі Вашої служби в УПА? 
20. З яких додаткових джерел інформації Ви користали? 
21. Яке було відношення між УПА і Організацією Українських Націоналістів? 
22. Як Ви і ваші товариші-по-зброї розцінювали воєнний стан та можливости перемоги? 
23. Чи оцінка вояків різнилася від оцінки старшин? 
24. Чи надіялися Ви на допомогу зі Заходу? 
25. Як закічилася Ваша військова служба в УПА? 
26. Як дісталися Ви на Захід? 
27. Чи можете подати імена осіб які могли б відповісти на ці ж питання? 
28. Чи маєте якісь застереження чи обмеження як і хто може користуватися цим 

матеріялом? 


