
5 березня 1950 року гине в бою з 

московськими окупантами в селі 

Білогорша, що біля Львова.  
 

Вшанування пам’яті 

На місці, де загинув Роман Шухевич 

стоїть пам'ятний хрест.  

Щорічно тисячі людей з'їжджаються 

до нього, щоб вшанувати пам'ять 

Героя.  

 

Проте цей хрест не є його могилою, 

точне місце поховання Шухевича досі 

залишається невідомим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пам'ятний хрест на місці загибелі 

Романа Шухевича 

 

Нагороди Романа Шухевича 

1950 – Хрест заслуги першого класу і 

Бойовий хрест заслуги першого класу.  

2007 – Герой України. 

В різних містах, селах і селищах 

України існує велика кількість вулиць, 

названих на честь Романа Шухевича. 
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Чекаємо на Вас: 

*за виключенням комендантських 

годин! 
 

Неділя-Четвер: 11-оо–18-оо 

П’ятниця, Субота: вихідний 
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фондів ЦБС та інтернет ресурсів 

Централізована бібліотечна 
система        

   Деснянського району 
         м. Києва 
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         «РОМАН ШУХЕВИЧ – 

        видатний діяч    

 національно-визвольного   

 руху»  
 

до 115-річчя від дня народження 

українського військового 

та політичного діяча 
 

Пам’ятка 
 

 

 

 

Київ, 2022 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Роман Осипович Шухевич 

народився 

30 червня 1907 року 

в містечку Краковець, 

на Галичині у родині судді. 

 

Навчався у Народній школі в Кам’янці 

Струмиловій в 1913-1917 роках.  

 

У 1917-1925 роках, навчаючись в 

Академічній гімназії, Роман мешкав 

 у Львові під опікою бабусі Герміни.  

У неї в 1921-1922 роках винаймав 

кімнату полковник Євген Коновалець – 

Командант УВО.  

 

Гімназист Роман часто спілкувався із 

полковником, прислухався до його 

розмов, які справили великий вплив 

на формування свідомості й характеру 

майбутнього Командира УПА. 

 

 

      «Невтомний борець  

         за волю України» 
 

В 1925 році Роман Шухевич став 

повноправним членом УВО.  

 

У 1926 році його приймають до 

Львівської Політехніки (Львівського 

Політехнічного Інституту), який 

Роман закінчив з успіхом у 1931 році. 

Паралельно з цим він закінчує 

спеціальні курси для військових 

старшин (офіцерів). 

 

У 1929 році Роман Осипович вступив 

до ОУН, будучи одним із перших її 

членів та займав там довгий час пост 

бойового референта Крайової 

Екзекутиви ОУН. 
 

У 1934 році через свою діяльність 

потрапляє до концтабору в Березі 

Картузькій, а з нього до польської 

тюрми. 

 

Вийшовши з ув’язнення Роман 

Шухевич бере активну участь в 

організації «Карпатської Січі» та стає 

одним з її керівників.  

 

З 1940 року веде активну боротьбу із 

фашистськими військами, захищаючи 

Закарпатську Україну. 

 

З 1943 року Роман Шухевич займає 

посаду Головного Командира УПА під 

псевдонімом Тарас Чупринка.  

 

У травні того ж року за рішенням 

Проводу ОУН, стає Головою Бюра 

Проводу ОУН. 

 

В липні 1944 року, Роман Шухевич 

відомий під псевдонімом Лозовський 

стає Головою Генерального 

Секретаріату УГВР. 

 

Коли з ув’язнення повернувся Степан 

Бандера на пост провідника ОУН, 

Шухевич обійняв 

пост Голови Проводу 

ОУН на Українських 

Землях. 
 
 
 
 
 
 
 

 

У 1943-1950 роках Роман Шухевич 

керує національно-визвольною 

боротьбою багатотисячної УПА, 

широкого підпілля ОУН та 

мільйонних мас українського народу 

проти німецько-гітлерівських та 

московсько-більшовицьких окупантів. 

 


