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ЗВІТ КОМАНДИРА 90-ГО
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО
ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ПРО
БОЙОВІ ДІЇ НА ВОЛИНІ У ЧЕРВНІ 1941 Р.
Початок німецько-радянської війни тривалий час висвітлювався у рамках ідеології КПРС.
Після розпаду СРСР масово почали з’являтися публікації, як фахових істориків так і свідчення очевидців, зміст яких абсолютно по-інакшому розкривав перебіг бойових дій літа 1941 р.
На даний час історіографічний доробок означеної теми дійсно колосальний. Попри це ряд
важливих питань все ще зберігають дискусійний характер. Одним із пояснень цього є відсутність джерельної бази.
Перебіг бойових дій червня 1941 р. на території Волині не є винятком із загальних тенденцій. Щоб у черговий раз звернути увагу на так звані «білі плями» до уваги істориків пропонується звіт начальника 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону майора Бичковського, який можна датувати 5 липням 1941 р. Доповідь була адресована начальнику охорони
тилу Південно-Західного фронту генерал-майору Хоменку (див. Додаток). Представлений документ варто порівняти із дотеперішніми версіями про хід бойових дій. Навіть попереднє
ознайомлення з ним говорить про кардинальні розбіжності між його змістом та даними, як
радянських видань так і дослідженнями останніх років.
Для прикладу у звіті повідомляється про те, що станом на 8 год. 22 червня штаб 1-ї комендатури і її 4-а застава в Устилузі були знищені, загинув увесь особовий склад. Врятувався лише
помічник начальника 5-го відділення комендатури, старший лейтенант Бабін, який в момент
артилерійського обстрілу перебував у себе на квартирі [5, арк. 3]. Згідно інших даних гарнізон
прикордонників Устилуга упродовж 18 год. вів бій [3, с. 198]. Ще за однією з версій штаб комендатури і 4-а застава упродовж 5 днів боролися в оточенні [1, с. 32].
Суперечливі відомості й про подвиг Героя Радянського Союзу В. Петрова. У звіті йде мова
про те, що заступник політрука 6-ї застави Петров вів кулеметний вогонь по противнику у районі залізничного мосту через р. Західний Буг поблизу с. Вигаданка. Під час бою він загинув
від вибуху артилерійського снаряду. Із цієї застави врятувалось лише 2 – 3 прикордонників [5,
арк. 3]. Згідно іншої версії заступник політрука 7-ї застави В. Петров упродовж 5 год. вів безперервний вогонь з кулемета на березі р. Західний Буг. Коли набої закінчились він підпустив
ворожих солдат і підірвав себе гранатою [1, с. 33]. У цей згідно свідчень очевидців зібраних Я.
Царуком більшість прикордонників 7-ї застави с. Цуцнів розбіглася, а Петров добрався до с.
Зимно, де помер восени 1941 р. [4, с. 254].
Інша частина звіту стосується включення 90-го загону до складу частин 5-ї армії та подальших бойових дій. У районі Торчина 24 червня прикордонники приєдналися до 27-го корпусу
135-ї стрілецької дивізії і брали участь у двох боях з німцями. На відміну від 90-го загону,
дивізія зазнала багато втрат [5, арк. 4]. Варто зазначити, що представлений перебіг подій підтверджується оперативним зведенням штабу Південно-Західного фронту від 25 червня 1941 р.
Згідно його 135-а дивізія, і один стрілецький полк 87-ї дивізії під натиском переважаючих сил
противника відступили до Торчина [1, с. 133].
Загалом варто сказати, що майор Бичковський доволі негативно оцінює дії частин 5-ї армії.
Для прикладу у районі Торчина було залишено багато артилерійських снарядів, які згодом
німці використовували у боях проти Червоної армії. Від Володимира-Волинського до старого
кордону було залишено багато танків, тракторів і автомашин [5, арк. 6]. Останні дані підтверджуються краєзнавчими матеріалами, які зібрав Я. Царук [4, с. 258].
Додаток [5, арк. 2 – 6].
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Звіт командира 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону є інформативним і
доволі неоднозначним джерелом з історії Другої світової війни на Волині. Документ частково
підтверджує деякі попередні версії розгортання бойових дій, разом із тим піддає гострій критиці багато офіційних тверджень про початковий період війни. У зв’язку з цим представлене
джерело потребує подальшого вивчення фаховими істориками і має бути впроваджене до наукового обігу.
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