
9 лютого у  бібліотеці Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені 

Івана Франка відбулася посвята  

меморіальної дошки відомим провідникам 

ОУН-УПА Дрогобиччини.  

 

 

У приміщенні нашої книгозбірні у липні – вересні 1941 року містився 

обласний Провід ОУН(б) Дрогобиччини, в якому, як керівники працювали: 

Шукатка Андрій (1918-1945), Кобільник Володимир (1904-1945), Николяк 

Василь(1912-1944). 

Обласний Провід очолював Андрій Шукатка під 

псевдонімом “Шрам”. Андрій Шукатка народився у 1918 

році в селі Побук Сколівського району. Закінчивши у 

рідному селі початкову школу, вступив до Стрийської 

гімназії. За участь в ОУН хлопця виключили з гімназії. 

Після чого він влаштувався референтом Сколівської філії 

Товариства “Просвіта”.  У 1939 році увійшов у контакт із 

дрогобицьким Проводом. У липні 1941 року “Шрам” брав 

участь у проголошенні в Дрогобичі Акту про 

незалежність, де його призначено провідником ОУН 

Дрогобицької області.  Помер  1943 року. 

Володимир Кобільник 

народився 24 квітня 1904 року в 

Дрогобичі. У 1927 році він закінчив українську приватну 

гімназію імені Івана Франка в Дрогобичі та вступив до 

УВО, а згодом до ОУН і залишився в лавах ОУН. У 1939 

році  Кобільник виїхав з дорученням ОУН в Карпатську 

Україну, а в 1941 році повернувся до рідного Дрогобича. 

Загинув Володимир Кобільник у м. Шембургу 

(Німеччина) 28 лютого 1945 року. Похований на 

військовому цвинтарі у цьому місті. 

Василь Николяк – визначний націоналіст краю, 

Голова Проводу ОУН Дрогобиччини, герой УПА. 

Народився Василь Николяк у с. Гаї Нижні (присілок 

Бійничі). На підставі спогадів ”старожилів-односельчан”, навчався в Дрогобицькій 

гімназії, а після її закінчення в 1930 році здобував юридичну освіту за кордоном в 

університетах Австрії та Чехії. 

1935 року  був засуджений за приналежність до ОУН і перебував у в’язниці до 

1939 року. Відтак у червні 1941 року повернувшись у Дрогобич, Василь Николяк 

від проводу ОУН Дрогобиччини брав участь у похоронних заходах, пов’язаних з 

похованням десятків невинних жертв, які залишили після себе більшовицькі кати. 

У 1942 році очолив обласний Провід ОУН  Дрогобиччини. Загинув у Карпатах  

1944 року. 

Відтепер про славних українців Дрогобиччини, які мужньо змагались за волю 

України, стане відомо широкому загалові. Вони є прикладом для наслідування.    

 


