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Звіт за діяльність

ТАЄМНО

за період з 25.6 по 25.7.1942
І. Загальний огляд діяльності групи.
За розпорядженням керуючого польовою поліцією при командувачі
прифронтового району «Південь» група вирушила 27.6.1942 року зі Сновська
на Глухів, 80 км на північний схід від Конотопа та 30.6.1942 р. досягла нового
місця розташування. […]
Діяльність групи та її зовнішніх команд включала в себе подальшу
зачистку зони від партизанів. У районі Глухова слід було розвідати місця
перебування потужних партизанських груп та їх рух.
16.7.1942 близько 100 угорців та 30 бійців групи зіткнулись біля
Дубовичів з добірною партизанською групою, в результаті чого зав’язався
тригодинний лісовий бій. Детальніше про це в розділі ІІІ.
Співпраця з німецькими частинами вермахту та угорськими командами,
а також з айнзацкомандами охоронної поліції проходила добре упродовж
усього часу. […]
ІІІ. Важливі події у сфері охоронної поліції.
а) Боротьба з партизанами:
16.7.1942 групі надійшло повідомлення, що вранці цього дня село
Дубовичі (25 км західніше Глухова) атаковане загоном партизанів
чисельністю 300-400 осіб, а місцева міліція та сусідні села ведуть бій з
партизанами. Начальник групи ГФП 708 (командир Герхан) вирушив туди з
100 угорськими солдатами на чолі з майором та 30 бійцями групи. Село
Дубовичі, яке до того часу вже було зачищене від партизанів, було обшукане,
зайняте військовослужбовцями, які врешті на дорозі Дубовичі‒Кролевець
наздогнали партизанів у лісі. Забезпечивши охорону, розійшлись по обидві
боки дороги, по якій продовжували рух. Десь на віддалі 50 метрів від краю
лісу, передня група була інтенсивно обстріляна з дому лісника, що за 200 м
від краю лісу. Після того, як спротив було припинено і будинок лісника
обшукано, за 1000 м партизанів продовжили переслідувати. Діставшись
галявини, було відкрито запеклий вогонь, перестрілка тривала три години.
Партизани стріляли переважно з важких кулеметів та мінометів. Зрештою
вони перейшли у наступ. У перших рядах були помічені дуже багато
партизанів в угорській формі, а деякі у німецькій формі зі сталевими
шоломами. Після подолання деяких угорських кулеметників зліва від дороги
та надміру великого тиску противника з боями відступили до дому лісника.
Біля нього сторони вели запеклий рукопашний бій, при чому були

використані останні ручні гранати, в ході якого загинули більшість членів
групи. Тут також стало ясно, що партизани замкнули кільце оточення. 14
бійцям групи та приблизно 50 угорським солдатам вдалось відійти раніше та
уникнути оточення, в той час як 3 членам групи та деяким угорцям пощастило
прорватись з кільця. На виході з села на північному сході, де було знову
зайнято позицію, виявилась відсутність 13 членів групи та близько 30
угорських солдатів. Викликане підкріплення у складі угорського батальйону
на початку доби 17.7.1942 з відповідним прикриттям просунулось до місця
бою попереднього дня і вийшло далі. Вже біля дому лісника було знайдено
12 загиблим бійців групи та багато угорців. Загалом в угорців загинуло 27
чоловік, 3 пропало безвісти. Серед загиблих членів групи двоє службовців
(командир Герхан, группенляйтер Ремпке). Стрільця Матіаса Штолля попри
повторні пошуки не знайшли і вважають зниклим безвісти. Зондерфюрер
(перекладач) Готліб Фідлер був поранений у ліве стегно та праву литку і
відправлений 18.7.1942 до лазарету. Загрози життю немає. […] Члени групи
були поховані 18.7.1942 у Глухові біля церкви неподалік водонапірної вежі з
воїнськими почестями.
Детальний рапорт вже був поданий 18.7.1942 р. За підсумком всіх
одержаних донесень партизанські групи, присутні в районі Глухова,
об’єднались та налічують загалом 2000 чоловік. Через постійні зіткнення з
німецькими та угорськими військами, а також українськими допоміжними
охоронними загонами [гіві], вся банда, за свідченнями перебіжчиків, вже не
почувається у Глухівському районі в безпеці і намагається пробитись на
північ в свій останній табір на зимівлю. Він знаходився в лісах, приблизно за
15 км на північ від Писарівки. Останній населений пункт розташований за 55
км північніше Глухова.
Зовнішній підрозділ у Сновську повідомляє, що в районі на північ та
північний захід від Холмів в середині липня 1942 р. невеликі групи партизанів,
що прибувають з півночі, орудують в окремих селах, забираючи харчі та
худобу, і знову відступають. Очевидно йшлося про частини партизанської
групи Фьодорова, яка у березні після бою з німецькими військами відійшла з
лісів біля Єліно у північно-східному напрямку.
За звітний період групою затримано та розстріляно 55 партизанів або
їхніх помічників. […]
V. Затримання.
У звітний період було затримано 138 осіб, з них
Розстріляно як партизанів
37 осіб
Помічників партизанів ”
18 “
Відпущено партизанів-перебіжчиків,
які дали цінні свідчення, з обов’язком
з’являтись за викликом
2
Партизани-перебіжчики, які ще під арештом
11
Підозрілі особи, відправлені в табір для
інтернованих
23
втікачі та незареєстровані військовополонені,
відправлені у табір в-полонених
20
відпущені за відсутністю обвинувачень
27
Разом
138 осіб. […]

Гайманн (підпис)
Комісар польової поліції та командир частини
(Переклад з німецької Л. Даниленко)
Німецький федеральний архів у Фрайбурзі (BA/MA, R 22 /199,S. 104-107)

