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Мета проекту 
      

Залучення ліцеїстів  до вивчення історії боротьби УПА, 
формування в учнівської молоді єдиної національної пам'яті 
та ідентичності,набуття компетентностей громадянина і 
патріота долучаючись до суспільно корисних справ, виховання 
ініціативних, мислячих і свідомих громадян сучасної України 
шляхом реалізації спільних з місцевою громадою 
волонтерських проектів щодо наведення обліку пам’ятників, 
меморіалів, захоронень та належного догляду за ними . Члени 
“Молодої  Просвіти” Кременецького  ліцею імені У.Самчука 
включилися в роботу над  краєзнавчо-пошуковим проектом 
«Непоборні!»,присвяченому відзначенню 75-ій річниці 
створення УПА. 

 



ПАСПОРТ МЕМОРІАЛУ 
(«Поховання», «Меморіальної дошки», «Пам’ятного хреста (знаку)», «Символічної 

могили») 
АДРЕСА (район, місто, смт, село, місцеві орієнтири)  
село Вілія Кременецького району 
ВИД ПОХОВАННЯ (індивідуальне,групове, цвинтар,комплекс) 
Символічна могила загиблого за волю України 
ДАТА ПОХОВАННЯ_______________________________________________ 
КІЛЬКІСТЬ ПОХОВНИХ(в тому числі невідомих)_1______________________ 
ХТО ПОХОВАНИЙ       Роман Шушкевич 
 
СТАН ПАМ’ЯТНИКА (форма, матеріал, текст напису, збереженість, доглянутість)        

Форма – хрест. Матеріал – дерево 
ХТО ОПІКУЄТЬСЯ     

учні ліцею імені У.Самчука 
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ(схема розміщення, обставини захоронення, перезахоронення 

тощо 
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ(особисте дослідження, опитування свідків, публікації, архіви, 

документи тощо)     
особисте дослідження, архів газети “Діалог”, опитування свідка 
АДРЕСИ СВІДКІВ І ДОСЛІДНИКА 
Педагог-організатор Вознюк Н.М., с.Бонівка 
 



Символічна могила 
Романа Шушкевича 



Поручник Роман Шушкевич - 

"Бурлаченко" (1910-1945), командир 

сотні УПА-Південь. 
 

Він народився в 1910 р., в УПА був 
здібним військовим командиром, що 
відзначався особистою хоробрістю. Так, 
під час славнозвісного Гурбівського бою, 
найбільшого фронтового зіткнення 
куренів УПА і бригад ВВ НКВС та 
Червоної Армії, 25 квітня 1944 р. під с. 
Буща (Рівненська обл.) поручник 
«Бурлаченко» власноруч в’язкою гранат 
знищив радянський танк.  
6 жовтня 1944 р. він був поранений у 
бою з більшовиками. Загинув Роман 
Шушкевич на початку 1945 р. 

 



Роман Шушкевич під псевдонімом «Бурлаченко» широко відомий на 

Кременеччині  у 40-х роках. Народився Роман Шушкевич у місті Кременці 

на вулиці Липовиця 1910 року у селянській сім’ї. 

Закінчив 7 класів польської школи. У 1931р. вступає на строкову військову 

службу. На нього як освічену людину, прекрасного вояка, звертає увагу 

польське керівництво. Його направляють у підстаршенську школу де він 

отримує звання старшого сержанта. 

       Високий, стрункий, міцної статури, неначе запорозький козак, із 

дзвінким басом , знавець військової справи, він був водночас лагідним, 

тихим, приємним у товаристві, на громадських зібраннях. 

Звиклий до праці коваля та водія, не вдавався у політику, не належав до 

жодної із тогочасних політичних партій. Працюючи у важкий окупаційний 

період водієм вантажівки у німців, мав змогу придбати різні товари, тут же 

людська заздрість накинула на нього злим оком – умить донесли куди слід. 

Німецька окупаційна влада миттєво робить обшук і запроторюють його до 

тюрми. Саме там у в’язниці до Романа прийшло реальне усвідомлення 

визвольних змагань українського народу, набув стійкого вираження погляд 

на власну Державу. він зрозумів що без соборності – цвіт української нації 

не розквітне. 
 
 



 Остаточно ж ви кристалізував огляди один фатальний день, коли 

повстанці УПА штурмом оволоділи тюрмою та визволили в’язнів. Він 

вирішує йти у табір «Хрона», де і починає свій не легкий шлях стрільця. 

Військову майстерність і досвід запримітило керівництво табору і його 

відправляють у сотню  «Макса». вже у поході на Вишнівець  Роман 

Шушкевич командує півсотнею. Пройшов нелегкі шляхи Волині, Поділля, 

Полісся з боями як проти німців, так і проти польської та світської 

партизанки. Після повернення рейдуючих бригад із Сходу, на другий день 

різдвяних свят 1944р. «Макса» призначено головним а «Бурлаченка» - 

сотенним.  

         Із наближених ліній фронту  до Кременця вояки УПА готувались до 

реалій приходу більшовицької влади. Ще не загоїлись у народу рани 1941 

року коли при  відступі озвіріла орда розстріляла в’язнів Кременецької  

тюрми, та на Водохреща 1944 року прилинула перша ластівка великої 

біди. Загін більшовицьких партизанів числом до 400  осіб, несподівано 

перейшов у терен дій УПА. Під виглядом повстанців прийшли від 

Шепетівських лісів через  Кунів, Вілію, Переморівку, Велику Мощаницю та 

Обгів. Уздовж шляху просування нелюди розстріляли зв’язкових, 

станичних і поранених стрільців у шпиталі. Під час відходу частин УПА  на 

захід сотник «Бурлаченко» не погоджується відходити зі своїх терен, тож з 

вірними побратимами залишається боронити свої села, землю, волю. 

 



Стаття про Романа Шушкевича в газеті “Діалог” за 07 червня  

1997  року написана  В.Олійником 



Пошукова робота в архівах видання 
газети “Діалог”  



 
Зустріч з Олійником В.І., дослідником визвольного руху  на Кременеччині, 

автором  4-х томника  “Нескорена Кременеччина”  



Я помолюсь за вас, брати і сестри, 

За ваші душі люблячі, палкі 

І за серця, що не боялись смерті, 

За долі, що Вкраїні віддали. 

 

Вам не судилось вирок той почути, 

Той грізний вирок вашим всім катам. 

Не вдалось душі ваші їм проткнути. 

Вони приходитимуть вічно в їхніх снах. 

 

Питатимуть: за що? За що нас вбито? 

За те, що неньку вкрили ми грудьми?! 

За те, що рідним словом говорити 

У вільнім краї мріяли сини? 

 

За що? За що? За що? Яка провина?! 

О, спокою не бачити тобі. 

Тобі, істото, навіть не людино. 

Тобі, тварюко, чуєш? Це тобі! 

 

 

 

Ту кров повік, до смерті аж не змити. 

Ти вбив дітей. Забрав у них весь 

світ… 

Як ти, вони хотіли довго жити 

Без воєн, крові, болю, кривди, бід. 

 

Вони усі, усі — мої герої! 

Герої краю, за який злягли. 

Дитинство їхнє несло грізну зброю, 

А юність несла в вічність хоругви. 

 

На жилах їхніх виросла калина. 

Із крові — пломеніє купина. 

Я помолюсь за душу України, 

В якій утілилась любов їхня свята. 


