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Стосовно: Донесення про діяльність айнзацкоманди поліції безпеки та СД з приводу 

урегулювання СД північних територій групи армій 

 

Зондеркоманда поліції безпеки та СД [0]9.07.[19]42 [р.] розпочала свою діяльність з 

перевірки пересильного табору в Конотопі. Одночасно з Конотопом було перевірено район 

Язвое, Конотоп, Буринь і Кролевець рівно як і область, яка прилягає до траси 17 і залізничної 

лінії Бахмач – Ворожба. Загалом у Конотопі було перевірено 808 осіб, з яких 318 розстріляні. 

Після підготовки в районі Шостка, Ямпіль, Середина Буда і Хільчичі, 16.07. була 

проведена перевірка населення. Здійснено 658 арештів, з яких 215 осіб - розстріляно.  

20.07. загін вирушив на Ямпіль, щоб обробити і цей район. Близько 19.00 командування 

СД повідомило про позиції потужної партизанської групи в лісовому масиві південніше 

залізничної станції Ямпіль. Близько 19-ї години загін СД - повідомив про появу великого 

загону партизанів в лісовому масиві південніше залізничної станції Ямпіль. У той же час 

суміжна розвідувальна група повідомила, що мова йде про банду Ковпака, яка у кількості 700-

1000 осіб зупинилася в лісі і намагалася прорватися на північ. Загін СД після цього зайняв 

позицію між залізничним насипом Ямпіль і станцією Ямпіль і селом Узок і після наступу 

темноти невдовзі розпочав короткий бій з передовим загоном бандитів. Повідомлення про 

наступ бандитів надійшло слідом від ортскомендатури Ямпіль до 105-ї угорської королівської 

дивізії. Банда Ковпака між 6 та 8 год. вирушила у повному складі між селами Узок і Бардієвка 

в ліс у напрямку Шатріщі. 

Через наступ банди Ковпака більшість сіл району Ямпіль були окуповані ворогами, 

тому довелося акцію таємної поліції на даний момент відкласти і загін СД приєднався до роти 

Туркестанського батальйону пана майора Бергера. 

24.07 надійшов наказ пана генерала Фрідерічі про поділ команди. Одну групу необхідно 

прикріпити до бригади Тімара, одночасно іншу групу приєднати до бригади Цвіслера. 

27.07. пройшла перевірка у Новгород-Сіверському, де із 39 арештованих осіб 15 було 

розстріляно. В сусідньому районі у співпраці з ГФП були перевірені евакуйовані з району Зноб 

і загалом 186 осіб розстріляно. 

У тимчасовій взаємодії під час акції з бойовою групою Цвіслера був перевірений район 

Понорниці і 91 особа арештована, з яких 41 особу розстріляно. 

Щодо перевірки решти областей оперативного району бригади Цвіслера важливо 

зазначити, що всі політичні функціонери, які там ще проживали, зрештою належали до 

партизанських груп. Тому його опрацювання можна було б залишити ГФП. 

Між тим старший лейтенант Цвіслер сформував моторизований підрозділ, прийняв на 

себе командування розвідкою цієї групи. Для її діяльності була закріплена місцевість 

розташування бандитів та їх точні маршрути (рейди) та залучено після результатів розвідки 

СД моторизований батальйон. 

Частина команди при групі Тімара, яка діяла під командуванням СС-

унтерштурмфюрера Гюша, взяла активну участь у трьох боях групи Тімара. 84 бандита було 

при цьому розстріляно. Після цього таємна поліція провела перевірку районів Хільчичі, 

Ямпіль та Середина Буда. У цих трьох районах було 1758 осіб арештовано, з яких 649 

розстріляно. 

До цього часу в зачищеній зондеркомандою поліції безпеки і СД північній частині 

групи армій було арештовано: 



3624 особи, з яких 1508 розстріляно 

2116 осіб було звільнено 

Выдносно 423 розстріляних мова йде про осіб, які або як бандити зі зброєю в руках 

були вбиті в бою, або які підтримували бандитів як інформатори, утримувачі пунктів 

постачання продовольством та надавали іншу допомогу. Решта були політичні функціонери, 

які були знищені таємною поліцією у першу чергу.  

До речі, було достеменно встановлено, що з розстрілами політичних функціонерів 

бандити були позбавлені загалом важливого джерела інформації та підтримки, як відомо, 

бандити зрештою складалися і рекрутувалися з політичного сектора. 

Донесення про бандитів за результатами допитів команди СД у додатку додається1.  

Командир зондеркоманди 

Гауптштурмфюрер СС 

 

BA-MA, RH 22/31, Bl. 97-97 Rs. 

Копія. Машинопис. 

(Переклад з німецької Т. Пастушенко) 

 

 
1 Додаток не друкується. 


