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Анотація. Мета статті – дослідити процес створення 

та функціонування підпільного Українського Черво-

ного Хреста (далі – УЧХ) в період 1943-1944 рр. у Га-

личині. Методологічною основою дослідження є зага-

льно наукові принципи обʼєктивності, всебічності та 

історизму. В роботі використовується логічні, пробле-

мно-хронологічні та порівняльні методи. Основні ре-

зультати та висновки. Діяльності Українського Чер-

воного Хреста в період 1943–1944 рр. на території Га-

личини були характерні свої регіональні особливості, 

які полегшували або створювали більш сприятливі 

умови для функціонування цієї організації. Вагому 

роль відігравало місцеве населення у підтримці ро-

боти цієї структури – надання ліків, продуктів харчу-

вання та грошей. Діяльність УЧХ в цей період стала 

важливим етапом червонохресного руху на території 

Галичини в першій половині ХХ ст. Підпільний Чер-

воний Хрест розглянуто як організацію, що стала 

спадкоємицею гуманітарних спільнот подібного типу, 

які функціонували на означеній території у попередні 

роки, зокрема відділу УЧХ у Львові, створеного в че-

рвні 1941 року. Важливим фактором, що сприяв роботі 

організації, була активність лікарського середовища, 

що проявлялась у сприянні діяльності цієї структури з 

боку відомих медиків та випускників медичних вищих 

навчальних закладів. Близько 39 % студентів меди-

чно-природничих фахових курсів (МПФК) у Львові в 

1943–1944 рр. співпрацювали в осередках УЧХ. Ва-

гома  кількість представників різних національностей 

свідчить про значущу роль організації і поза межами 

українського національного середовища. Тип статті: 

емпірична. 
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Аннотация. Цель статьи – исследование процесса 

создания и функционирования подпольного Украин-

ского Красного Креста (далее – УКК) в период 1943-

1944 гг. в Галичине. Методологической основой ис-

следования являются общенаучные принципы объек-

тивности, всесторонности и историзма. В работе ис-

пользуется логические, проблемно-хронологический 

и сравнительный методы. Основные результаты и вы-

воды. Для деятельности Украинского Красного Креста 

в период 1943–1944 гг. на территории Галичины были 

свойственны региональные особенности, которые 

создавали благоприятные условия для функциониро-

вания данной организации. Весомую роль сыграло 

местное население в поддержке работы этой струк-

туры – предоставление лекарств, продуктов питания и 

денег. Деятельность УКК в данный период стала важ-

ным этапом краснокрестного движения на территории 

Галичины в первой половине ХХ в. Подпольный Крас-

ный Крест рассмотрен как организация, которая стала 

наследницей гуманитарных сообществ подобного 

типа, функционировавших на указанной территории в 

предыдущие годы, в частности отдела УКК во Львове, 

созданного в июне 1941 года. Важным фактором, спо-

собствовавшим работе организации была активность 

врачебного сообщества, проявлявшаяся в содействии 

деятельности данной структуры со стороны известных 

медиков и выпускников медицинских высших учеб-

ных заведений. Около 39 % студентов медико-есте-

ственных профессиональных курсов (МЕФК) во 

Львове в 1943–1944 гг. сотрудничали в ячейках УКК. 

Наличие достаточно большого количества представи-

телей других национальностей свидетельствует о зна-

чимой роли организации и вне украинской националь-

ной среды. Тип статьи: эмпирическая. 
 

Ключевые слова: Украинская Повстанческая Армия; 

госпиталь; медицинские курсы. 
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Abstract. The purpose of the article is to study the process 

of creation and functioning of the underground Ukrainian 

Red Cross, its interaction with the local population during 

the period 1943-1944 in Galicia under the conditions of 

the Nazi occupation. The methodological basis of the re-

search is the general scientific principles of objectivity, 

comprehensiveness and historicism. The work uses logi-

cal, problem-chronological and comparative methods.  

Scientific novelty. The article attempts to analyze the struc-

ture, territorial division and management structure, and the 

main directions of activity of this organization within the 

limits of Galicia, as one separate region. Practical mea- 

ning. The study of the activities of this organization is an 

important element for understanding the principles of the 

work of the underground Ukrainian Red Cross as a com-

ponent of the red cross movement on the territory of Gali-

cia in the first half of the twentieth century. Main results and 

conclusion. The article deals with the activities of the 

Ukrainian Red Cross in the ranks of the Ukrainian Insur-

gent Army on the territory of Galicia during the period of 

the Nazi occupation. The aggregate of factors that in- 

fluenced the underground activity of the Ukrainian Red 

Cross was highlighted. In particular, the regional features 

that caused certain differences in the work of the Red 

Cross on this territory in comparison with other areas of 

UIA activity were investigated. The structure, territorial 

division and management structure of this organization are 

described within the limits of one separate region – Gali-

cia. The main directions of the work of the Underground 

Red Cross are considered. The peculiarities of provision 

of medical care, the organization of hospitals and the prob-

lem of the training of medical personnel in the conditions 

of the underground are analyzed. The main ways of mate-

rial and technical support of the Ukrainian Red Cross are 

highlighted. The role of the local population and the me-

dical community of Galicia in providing the Red Cross 

with medications, medicinal plants and the necessary in-

ventory is revealed. The author of the study concludes that 

for the activities of the Ukrainian Red Cross during the pe-

riod 1943-1944 on the territory of Galicia were character-

ized by their regional features that facilitated or created 

more favorable conditions for the functioning of this or-

ganization. It should be noted separately that the role of 

the local population in supporting the work of this struc-

ture – the provision of medicines, food and money. In gen-

eral, the author evaluates the activity of UHF in this period 

as an important stage of the red-circular movement in the 

territory of Galicia in the first half of the twentieth century. 

The Underground Red Cross is regarded as an organiza-

tion that has become the successor of humanitarian com-

munities of the same type that functioned in the specified 

territory in previous years, in particular the URC depart-

ment in Lviv, established in June 1941. One of the im-

portant factors contributing to the work of this organiza-

tion was the activity of the medical environment, which 

manifested itself in promoting the activities of this struc-

ture by well-known doctors and graduates of medical 

higher education institutions. Among them, in particular – 

Iryna Babonyak – "Nina", Ivan Shvak – Shul, Bogdan 

Yanogo – Kruk – "Meleodia". Type of article: empirical. 
 

Keywords: Ukrainian Insurgent Army; Hospital; Medical 

Courses. 
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Постановка проблеми. Одним із важливих 

етапів розвитку червонохресного руху на терито-

рії Галичини в першій половині ХХ ст. є діяль-

ність підпільного Червоного Хреста в лавах УПА. 

Саме в умовах нацистської окупації та активного 

ведення партизанської боротьби постає потреба в 

медичній та гуманітарній роботі з повстанцями і 

мирним населенням. В цьому контексті окремої 

уваги заслуговує робота Українського Червоного 

Хреста (далі – УЧХ) в 1943–1944 рр. на теренах 

Галичини, де умови для його діяльності дещо від-

різнялись від інших регіонів. 

Історіографія. Цій проблематиці присвяче-

ний цілий ряд праць українських науковців. 

Проте, слід відзначити, що всі вони висвітлюють 

роботу Українського Червоного Хреста не на зе-

млях цього регіону, а на всій території діяльності 

загонів УПА. Серед них варто виділити статті 

М. А. Срібної «Підпільний Український Черво-

ний Хрест у загонах Української Повстанської 

Армії в роки Другої світової війни» (Срі-

бна, М. А., 2011), Л. В. Коваля «Медична служба 

Української Повстанської Армії» (Коваль, Л. В., 

2006) та Г. Стародубець «Організація медико-са-

нітарної служби у повстанському запіллі (другої 

половини 1943–1944 рр.)» (Стародубець, Г., 

2005). Багато уваги цьому питанню надає Л. Они-

шко у своїх роботах, присвячених діяльності очі-

льниць УЧХ – К. Зарицької і Г. Дидик: «Катерина 

Зарицька (з нагоди 90-річчя з дня народження)» 

(Онишко, Л., 2005), «Галина Дидик – учасниця 

визвольних змагань 1940-х років» (Онишко, Л., 

2009). Структура, керівний склад та засади діяль-

ності Українського Червоного Хреста також фра-

гментарно зачіпаються у працях присвячених 

участі жінок у національно-визвольному русі. Зо-

крема, це статті Т. Антонової «Жінка та її «ми-

рні», «напівмирні» й «воєнні» ролі в боротьбі 

ОУН і УПА» (Антонова Т., 2007), О. Пустоміте-

нко «Жінки у підпіллі ОУН(Б) у роки німецько-

радянської війни та у повоєнний час» (Пустомі-

тенко, О., 2014), О. Петрович «Жінки в лавах пі-

дпільних структур: процес входження, напрями 

та форми діяльності, ставлення чоловічої більшо-

сті» (Петрович, О., 2014). 

Метою статті є висвітлення функціонування 

червонохресного руху в зазначений період, до- 

слідження його структури, принципів роботи та 

особливостей взаємодії з місцевим населення і ін-

шими структурними одиницями українського на-

ціонально-визвольного руху. 

Результати дослідження. Під тиском репре-

сій з боку німецької окупаційної влади відділ 

УЧХ у Львові (створений у червні 1941 року, за 

ініціативою українських лікарів) припиняє своє 

існування. Після цього український червонохре-

сний рух продовжує свою діяльність в підпіллі. 

Першою головою підпільного  Червоного Хреста 

стала Катерина Зарицька (Ріпецький, М., 1992, 

с. 9). На початку листопада 1943 р. К. Зарицьку 

ввели до складу Галицького крайового проводу 

ОУН і призначили референтом УЧХ. Організову-

ючи УЧХ, вона створила структуру та чітку сис-

тему розподілу обовʼязків (Онишко, Л., 2005). 

Найвищою структурною ланкою Українського 

Червоного Хреста виступав крайовий провід, 

якому підпорядковувалися обласні, кожному з 

обласних – окружний, окружному – повітові про-

води, яким, у свою чергу, підпорядковувалися 

районні. Так, Львівському крайовому проводу 

підпорядковувались Львівський, Станіславський, 

Дрогобицький і Тернопільський проводи. При 

кожному з обласних проводів діяла референтура 

УЧХ, яку очолював обласний референт УЧХ. Ке-

рувала Львівською референтурою УЧХ Ірина Ко-

зак («Лада»), Тернопільською – Галина Дидик 

(«Анна»), Дрогобицькою – «Модеста» (Старо-

дубець, Г., 2005, с. 200), Станіславською з поча-

тку 1944 р. – Юлія Ганущак («Галичанка»), замі-

нивши на цій посаді Артемізію Галицьку («Мо-

трю»), яка відбула на Буковину (Гавришко, М., 

2015), а Перемиською – Віра Лемеха («Рогніда») 

(Онишко, Л., 2007, с. 144). 

На кожному зі вказаних структурних рівнів 

УЧХ мав чотири окремі відділи: організаційний, 

відділ медичної служби, фармацевтичний, хари-

тативний. Кожен відділ підпорядковувався відпо-

відному референту на своєму рівні. Районний – 

повітовому, повітовий – окружному, окружний – 

обласному, а обласний референт звітував про 

проведену роботу в терені крайовому провіднику 

УЧХ (Онишко, Л., 2008, с. 229). 

Робота підпільного Червоного Хреста регла-

ментувалась «Правильником УЧХ», підписаним 

комендантом (найімовірніше, Катериною Зари-

цькою) (Онишко, Л. В., 2006, с. 14). Зокрема, об-

ласному референту, щоб контролювати роботу 

підопічних, доводилося долати сотні кілометрів. 

До його обовʼязків входило також щомісячне зві-

тування. На засіданнях обласних референтів 

УЧХ, які проводила Катерина Зарицька, кожен 

доповідав про ситуацію в терені, про труднощі, 

які доводиться долати, а також про те, на що пот-

рібно звернути особливу увагу. Така практика до-

зволяла швидко й оперативно реагувати на зміни 

в краї. З іншого боку, це було продиктовано не-

обхідністю контролювати роботу референтів, 

адже постійно відчувався брак надійних людей 

(Онишко, Л., 2009, с. 229). 

Найголовніше завдання УЧХ полягало в ор-

ганізації санітарних пунктів у селах, віддалених 

від головних доріг, військових та поліційних 
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обʼєктів. У таких селах влаштовували підпільну 

лікарню в придатному для цього приміщенні. З 

метою конспірації лікарня час від часу змінювала 

своє місцезнаходження. При окружних проводах 

працювали референти, які займались організа-

цією таких «шпиталиків». До куреня УПА скеро-

вували навчених санітарок, які надавали допо-

могу пораненим. На території кожного району ді-

яли 2-3 «шпиталики», які обслуговував спеціа-

льно підібраний медичний персонал. До кожного 

санітарного пункту прикріплювалася санітарка, 

здебільшого фахова, і дві помічниці – місцеві жи-

тельки. Практикувалося облаштування лікарень у 

лісах. Так, на території Тростянецького лісу (Те-

рнопільщина) в спеціально обладнаних бункерах 

функціонувало пʼять санітарних пунктів (Они-

шко, Л., 2004). 

Враховуючи загрозу викриття і відповідно 

проблеми з транспортуванням великої кількості 

поранених, наявність значної кількості лікарів, 

що опікувалися станом охорони здоровʼя місце-

вого населення та відмінність політики окупацій-

ної адміністрації у Дистрикті «Галичина», коман-

дування УПА, керівники Санітарної служби та 

УЧХ, скорегували діяльність медично-санітарної 

системи УПА на території Галичини. Замість ро-

збудовувати широку мережу УЧХ, з більшими 

польовими шпиталями включно, як це початково 

практикувалось на Волині, влаштовувались 

«шпитальки» та санітарні пункти менших розмі-

рів (Ріпецький, М., ред., 1992, с. 12). 

Такі доволі невеликі лікарні, до прикладу, 

були організовані на горі Хрещатій (Лемківщина) 

та в селах Більчому Золотому і Монастирку на 

Тернопільщині (Ганіткевич, Я., 2004, с. 145). 

Типовий шпиталь УЧХ (санітарну криївку) 

будували в землі, на 6–15 ліжок, з кухнею і кан-

целярією. Своїм зовнішнім виглядом околиця не 

мала давати жодних ознак ворогові, що десь бли-

зько знаходиться шпиталь. В околицях криївки не 

мало бути трісок з дощок, рештків глини, витоп-

таного місця тощо.  

Крім того, чоловіча мережа зобовʼязувалася 

збудувати для санпункту три спеціальні криївки: 

1) окрему для хворих, яка складалася з двох: ве-

ликої й малої, що сполучалися між собою туне-

лем; 2) запасну на випадок демаскування; 3) малу 

криївку для тяжкохворих, яка мала бути теплою, 

добре провітрюваною, з окремими потаємними 

входом та виходом (Срібна, М. А., 2011). 

Далеко не завжди існувала можливість до-

правити пораненого на стаціонарне лікування до 

«шпиталика» (чи то через його власний критич-

ний стан, чи то через загрозу арешту). В такому 

випадку хворого вояка доводилося утримувати та 

лікувати у приватній садибі (безпосередньо в 

оселі, на стриху, у господарській споруді чи у 

спеціально обладнаній міні-криївці). Догляд за 

пораненим ускладнювався тим, що медсестра й 

лікар, маючи навідувати його, наражали таким 

чином не лише його, але й господарів оселі на ри-

зик репресій влади в разі викриття (Кісь, О., 2009, 

с. 101–125). В санітарних вказівках містився ряд 

порад, як правильно організовувати медичну до-

помогу в підпільних умовах. Так, наприклад, 

хати для підпільних потреб треба було вибирати 

серед тих родин, де немає малих дітей і в яких всі 

члени сімʼї живуть у згоді між собою, мовчазні, 

не скупі. Хата повинна була бути на краю села, 

або, якщо в середині, то так, щоб підхід був при-

хований, а сусіди не цікаві. Не добре було підби-

рати хату, де є гарна дівчина чи вдова. Називати 

села чи прізвища іншого не можна було, бо гос-

подарі тоді могли подумати, що ви і про них роз-

казуєте іншим людям (Срібна, М. А., 2011). Щоб 

убезпечити шпиталь від викриття, при «поступ-

ленні» та «виписці» хворому завʼязували очі, аби, 

потрапивши в полон, він не міг виказати місце ро-

зташування шпиталю (Вʼятрович, В., Забілий, Р., 

Деревʼяний, І. та Содаль, П., 2011, с. 109).  

В Галичині, як і на всіх теренах діяльності 

УПА, досить актуальною була проблема забезпе-

чення шпиталів УЧХ фаховим медичним персо-

налом. Для підготовки працівників санітарних 

служб проводився вишкіл. Умовами для зараху-

вання на курси були відповідний рівень освіти 

(принаймні 6 класів) і відданість справі. На тери-

торії Галичині, зокрема, були організовані меди-

чні курси: для студентів медицини (с. Сільце Бе-

режанського р-ну Тернопільщини), медичних се-

стер (с. Кульчиці на Самбірщині, в Чорному Лісі, 

с. Труханів на Сколівщині, с. Лужки Долинсь-

кого р-ну на Івано-Франківщині), санітарів 

(с. Волосянка, с. Славсько Сколівського р-ну, 

с. Космач) (Коваль, Л. В., 2006) Медичні курси 

проводили також на Миколаївщині (с. Довго-

луки, с. Рудники), біля Болехова (с. Луковиці), на 

Стрийщині курси медсестер проводив Тадей Ан-

дрій Плюгавка (Онишко, Л., 2007, с. 142). Зок-

рема, він навчав надавати першу й невідкладну 

допомогу при пораненнях та нещасних випадках 

учасниць курсів організованих в квітні 1944 р. в 

селі Камʼянка біля Сколе. Їх відвідувало 20 дівчат 

із навколишніх сіл. Організацією курсів та ідео-

логічним вишколом займалася «Мотря», провід-

ниця жіночої мережі ОУН (Ріпецький, М., 2001, 

с. 83). Другі курси проводились в Славську в го-

рах. Їх проходило понад 20 дівчат курсанток – в 

основному дівчата з гірських сіл. Треті курси 

медсестер проводилися в липні 1944 р. в с. Грабі-

вці (Кравець, А., 2010, с. 80).  
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У квітні 1944 р. також було започатковано 

курси для санітарок у містечку Добромиль. Марія 

Боднаренко-Ріпецька, яка їх проходила, зазначає: 

«Наш медично-санітарний курс відбувався напів-

леґально під фірмою Українського Допомогового 

Комітету. Справжньою організаторкою курсу 

була жіноча мережа ОУН. Плянувала вишколи 

Наталка Козакевич («Сіра») та Марійка Яріш». 

Викладачами були лікарі Добромильської ліч-

ниці Кушнір і Мовчан (Ріпецький, М., 1992, с. 

285–286).  

На Тернопільщині впродовж 1944 р. старан-

нями обласної референтури УЧХ під керівницт-

вом Галини Дидик були організовані медичні ку-

рси, на яких готували медичних сестер і санітарів 

для підпільної сітки ОУН та підрозділів УПА 

(Волянюк, С., 2012, с. 59). Зокрема, у березні 

1944 р. Г. Дидик організувала курси медсестер у 

с. Романівка поблизу Тернополя. За рекоменда-

цією керівника місцевого окружного проводу 

ОУН «Богдана» та референтки УЧХ того району 

вчительки Дубар («Лискавка») курси проходило 

15-17 слухачів (Онишко, Л., 2007, с. 142). Основи 

санітарної служби, поруч з іншими предметами, 

також викладали у старшинських школах, де пра-

цювали висококваліфіковані лікарі. Зокрема, у 

школі «Олені» викладачами санітарної служби 

були лікарі Максимович і «Кум» (Коваль, Л. В., 

2006). 

За словами референта УЧХ Львова та Львів-

щини Анни Стецько, яка в основному працювала 

у вишкільному відділі, «на медично-санітарних 

курсах вчилося 15-16 дівчат, переважно свідо-

мих, готових з посвятою нести допомогу хворим 

та пораненим воякам УПА. В програму курсів 

входили теоретичні й практичні заняття. Ми по-

давали коротко елементарні дані про анатомію 

людини, особисту гігієну, мікроби, асептику й ан-

тисептику. Дещо докладніше навчали про рани, 

травми, перевʼязки, а також про мобілізацію кін-

цівок, транспортування поранених, зупинення 

кровотечі. Коли учасниці курсів були вже більш-

менш підготовлені, увечері додатково проводи-

лися ще й загально-освітні вишколи. В таких міс-

течках, як Яворів і Городок, дівчата отримали в 

переважній більшості повну або неповну сере-

дню освіту, і тому для таких курсанток я готувала 

складнішу програму вишколу» (Ріпецький, М., 

2001, с. 74). 

Серед повстанських лікарів було дуже ба-

гато євреїв, урятованих повстанцями від німець-

ких репресій, зокрема, Антін Кольман («Вуг-

ляр») – хірург зі Львова та Семуель Науман – вла-

сник приватної лікарні у м. Стрий (Вʼятрович, В., 

Забілий, Р., Деревʼяний, І. та Содаль, П., 2011, 

с. 109). Викладачами на курсах медсестер, 

організованих Г. Дидик в с. Романівка, також 

були чоловік і жінка єврейської національності 

(Онишко, Л., 2007, с. 142).  

Проведення таких курсів давало певний по-

зитивний результат. На території Львівської об-

ласті станом на 10 лютого 1944 р. в тільки одному 

з районів налічувалося 35, а в іншому – 24 досвід-

чені санітарки (Онишко, Л., 2007, с. 142). З УЧХ 

також часто співпрацювали студенти медичних 

вищих навчальних закладів (Ірина Бабуняк – 

«Ніна», Іван Швак – Шуль, Богдан Яньо – Крук – 

«Мельодія», Ілля Оберишин, Ярослав Марти-

нець, Богдан Коваль, Петро Городник, Любомир 

Полюга) (Коваль, Л. В., 2006). За встановленими 

біографічними даними, з 217 студентів медично-

природничих фахових курсів (МПФК) у Львові 

значна частина студентів (близько 39 %), зокрема 

15 студентів-фармацевтів, у 1943–1944 рр., спів-

працювали з осередками УЧХ (Федущак, А. Л., 

2012). Серед них і Лев Василик, який у червні 

1944 р. перебуваючи в с. Турʼя Велика, здійсню-

вав розподіл медикаментів між шпиталями у 

с. Угринів і с. Гринівка, а в липні 1944 р. працю-

вав фармацевтом у шпиталю в с. Грабівка (Про-

токол допиту…, 1944). Проте брак медпрацівни-

ків відчувався постійно. Впроваджені підпільним 

керівництвом заходи лише частково змогли задо-

вольнити потреби УПА у кваліфікованих медич-

них кадрах. 

Санітарну працю при відділах УПА викону-

вали спершу лікарі. Згодом, внаслідок втрат, чи-

сло їх зменшилось, і тоді місце лікарів зайняли 

санітари. Тільки при курені був курінний лікар. 

Найнижчою санітарною ланкою при відділі УПА 

був чотовий санітар. В обсяг праці чотового сані-

тара входила перша допомога пораненим з його 

чоти і опіка над ними до часу переведення їх на 

збірний пункт цього відділу після бою (Срібна, 

М. А., 2011). Окрім ран, це були інфекційні хво-

роби, короста та обмороження. При виникненні 

інфекційних захворювань негайно робився лікар-

ський або санітарський огляд і хворих ізолювали 

до шпиталів. 

Ліки, як і продукти харчування, добувалися з 

допомогою місцевого населення та підпільної ме-

режі ОУН. Широко застосовувалися народні ме-

тоди лікування (Голяченко, О. та Ганіткевич, Я., 

2004, с. 208). Щоб доцільно використати лікар-

ські рослини, санітар одержував конспект Б. Ме-

льодії «Зела та їх пристосування», що надавав ви-

черпну інформацію про способи збирання, збері-

гання та використання лікарських рослин (Ко-

валь, Л. В., 2006). Кваліфіковані фармацевти го-

тували теренових санітарів, для яких викладали 

предмет «Лікувальні зела». Слухачі докладно ви-

вчали методи збирання цілющих трав, їх сушіння, 
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магазинування і вживання. Кінцеві іспити при- 

ймали лікарі та фармацевти за підручниками до-

ктора Ю. Липи «Зела та їх застосування» і «Ліки 

під ногами». Роботу фармацевтів контролювали 

обласні аптекарі. Збирання лікарських трав почи-

налося ранньою весною і тривало до осені. Засу-

шене зілля фасували в окремі торбинки і відси-

лали на пункти призначення, де переробляли на 

ліки (Онишко, Л., 2007, с. 140). 

В цілому джерела забезпечення УЧХ в Гали-

чині були досить різноманітні. Це було майно ра-

дянського Червоного Хреста та медичних уста-

нов м. Львова, медичні інструменти та ліки, заку-

плені через підпільну мережу ОУН; медичне 

майно, яке зберегло населення після пересування 

фронтів (Коваль, Л. В., 2006). Досить значними 

були і добровільні пожертви на користь УЧХ. Як 

відзначив у своїх спогадах курінний лікар УПА 

Богдан Мельодія-Крук: «Тільки в самому Львові 

весною 1944 р. закуплено різними способами, за 

активної допомоги українських студентів меди-

цини та лікарів, ліки на півтора мільйона польсь-

ких злотих. Крім того, боївки ОУН виконували 

«налети» на ворожі санітарні пункти та конфіско-

вували ліки і приладдя, деколи відділи УПА здо-

бували на ворогові значну кількість ліків. Теж 

треба відмітити численні пожертви ідейних укра-

їнців – лікарів і аптекарів, які добровільно відда-

вали ліки та перевʼязочний матеріял «на фонд 

УЧХ-УПА»» (Мельодія-Крук, Б., 1957, с. 77). 

Член ОУН Микола Батіг описує сміливу ак-

цію, здійснену у Львові 1943 р. Із львівської ап-

теки № 18, на тодішній вулиці Казимирівській 

(нині Городоцька) у білий день на очах усіх, а та-

кож й німецьких патрулів, вивезено медприладдя 

та медикаменти до села Підмонастир на Бібреч-

чині і передано в розпорядження військових під-

розділів УПА (Коваль, Л. В., 2006). 

До спектра завдань УЧХ, крім надання меди-

чної допомоги, входила пропагандистська та агі-

таційна робота серед персоналу, а також насе-

лення, що було залучене до діяльності УЧХ. Ва-

жливим аспектом діяльності УЧХ було визна-

чено допомогу сімʼям загиблих повстанців (Пет-

рович, О. Ю., 2014)]. Крім того, Червоний Хрест 

опікувався біженцями, що проходили через тери-

торію Галичини. Референт УЧХ Львова та Львів-

щини Анна Стецько зазначає: «У 1943–44-их ро-

ках до Львова почали приходити втікачі зі Схід-

ної України, які з наближенням фронту виїж-

джали через Львів на захід, втікаючи від більшо-

виків. Була то наша інтелектуальна еліта: науко-

вці, письменники, мистці. Людям старшого поко-

ління важко було адаптуватися в новому середо-

вищі. 

Ними заопікувався Допомоговий Комітет і 

наше підпілля – Харитативна служба УЧХ. … 

Моїм завданням було діставати їм харчі та допо-

магати залагоджувати різні справи. Гроші на ха-

рчі виділяла Харитативна служба УЧХ. Опікува-

лася я ними кілька тижнів, аж до їхнього виїзду зі 

Львова» (Ріпецький, М., 2001, с. 77–78). 

Висновки. Отже, діяльність Українського 

Червоного Хреста в Галичині впродовж 1943–

1944 рр. була важливим елементом функціону-

вання українського руху опору на цій території, в 

звʼязку з чим червонохресні установи користува-

лися значною підтримкою місцевого населення. 

Незважаючи на складні умови роботи в підпіллі, 

впродовж нацистської окупації Українському Че-

рвоному Хресту в Галичині загалом вдавалось 

вирішувати проблеми у забезпеченні медикамен-

тами, інвентарем та фаховим персоналом. Саме 

завдяки цьому він зміг організувати надання ме-

дичної допомоги повстанцям і місцевому насе-

ленню.
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