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Якщо Ви хочете дізнатися багато 
інших цікавих фактів про життя 

розвідника партизанського 
загону,  

завітайте до нашої 
бібліотеки. 

 
 

 
 

 
Контактна інформація 

Адреса: 
м. Київ, вул. Курчатова 9/21. 

 

Телефон: 
(044)519-89-80 

 

e-mail: 

bibliotekakuchera@ukr.net 
 

 

Режим роботи: 12.00 – 19.00 
Четвер – 14.00 – 19.00 
Вихідні дні: п’ятниця, субота 
Останній понеділок місяця –   
санітарний. 
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ММааттееююкк  ММииккооллаа  ААннттооннооввиичч  
(1908-1960) 

 

(До 70-річчя визволення України від  

фашистсько-німецьких загарбників) 
 

Пам’ятка- ім’я 
 

 

Київ - 2014 
 
 
 

 

 

 

 

Централізована бібліотечна 
система 

Деснянського району 
м. Києва 



Шановні Деснянці! 
 

 Вашій  увазі пропонуємо 

пам’ятку, присвяченувійськовому 

розвіднику,  учаснику визволення 
України від німецько-фашистських 

загарбників- Миколі Матеюку. 
 Його ім’ям у 1969 році в Києві 

названо вулицю в Дніпровському 

районі (нині Деснянський район, 

Лісовий масив).  

 Матеюк Микола Антонович 
(«Дубовик») народився в 1908 роціу 

с. Реплін, Холмський район, нині 

Польща. Українець. Закінчив 

Київський технікум легкої 

промисловості. Перед війною 

працював на різних господарських 

посадах. 

 Під час Великої Вітчизняної 

війни1941-1945 років був військо-

вим розвідником, командиром 

развідувально-диверсійної групи, яка 

діялавтилупротивниказлипня 1943 

рокузарішеннямЦККПУкраїниікоман

дуванняПівденно-Західногофронту.  

 У серпні 1943 рокуочолив 

розвідувально-диверсійну групу РУ 

Генштабу КА. Група діяла в районі 

Києва, а до лютого 1944 року 

перебазувалася до західних кордонів 

(50 км. на південь від Бреста).

 Група Миколи Матеюка 

розкрила угрупування німецьких 

військ на Люблінському і 

Варшавському операційних напрямах, 

організувала постійний контроль за 

перекиданням військ,  встановила 

системуі характер німецької оборони 

на рубежі р. Західний Буг на ділянці 

Славотиче-Орхувськ-Опалін-Городло, 

спільно з польськими партизанами 

розробила і успішно здійснила 

операцію по доставці через лінію 

фронту до Москви важливих 

документів і матеріалів ЦК Польської 

робочої партії. 

 Микола Матеюк нагороджений 

орденами Вітчизняної війни 1-ої 

міри, Червоної Зірки, медалями.  
 Після війни жив в Києві. 

Працював директором Дарницького 

шовкового комбінату (1949-1960). Був 

депутатом Київської міської ради 

(1957-1960). 

 Помер у Києві у 1960 році. 

Похований на Байковому кладовищі. 
 

 
 

 

 

 

 
Пошанування 
 

1983 року на фасаді будинку № 2 

повулиці Миколи Матеюка було 

встановлено анотаційну дошку 

(бронза, барельєфнийпортрет; 

скульпторБ. С. Довгань, 

архітекторФ. І. Юр'єв).   

 

 

 

 
Їх імена в назвах 

вулиць нашого 

району 
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