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Складна доля простої людини - Паневника Миколи Дмитровича 

 

Метою роботи є дослідження життя та діяльності  Паневника Миколи 

Дмитровича, який був засуджений до 25-ти років таборів особливого режиму, 

одночасно захоплено становище інших політв’язнів в тогочасних таборах 

ГУЛагу. 

Матеріали і методи:для написання даної доповіді були опрацьовані ряд 

матеріалів бібліотеки ІФНМУ, дисертаційного відділу Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника та матеріали Iвано-

Франкiвської обласної унiверсальної наукової бібліотеки  iменi I. Франка. 

Для доповіді використано ряд свідчень очевидців тих подій, зокрема, 

Паневника Миколи Дмитровича та  його дочки. 

Дана тема є актуальною, оскільки 75% політв’язнів  були українцями, 

які відбували покарання в таборах ГУЛагу по всьому Радянському Союзі. 

Кожен міг опинитися на місці того чи іншого в’язня, засудженого по 10-й 

статті частині другій. 

Результати дослідження. Розглянуто життєвий шлях Паневника Миколи 

Дмитровича,який народився 20-го листопада 1928 року в селі Баня 

Лисовицька Стрийського району Львівської області. Отримавши освіту, він 

почав працювати вчителем з 1948-го року. І через 6 місяців молодого вчителя 

визвали в Мединичі  до завідуючого освітою, де  сидів майор КГБ, який 

оглянув його і вийшов. Після короткої бесіди Микола Дмитрович пішов геть. 

На дорозі два офіцери взяли його під руки і повели в приміщення КГБ, де 

відбувся короткий допит, а звідти – в Дрогобицьку тюрму за співпрацю з  

УПА та агітацію проти «совітів». 

Через два місяці засудили по десятій статті частини другої на 25 років 

позбавлення волі з конфіскацією майна. Вивезли у Львів, де товарним 

поїздом  300 чоловік відправили в Казахстан. Доля політв’язня проходила 

через такі концтабори  як: «Степлаг» (або табір 3-го відділення №4 

(м. енгір)), Омська тюрма, Петропавловськ, Екібастузький табір суворого 

режиму, Магадан( або 18-ий лагерний пункт). У 1958 році випущений  на 

волю. 

Висновок: внаслідок дослідження було встановлено важкі етапи з життя 

Паневника Миколи Михайловича. Терпіння і прагнення вижити, віра в Бога і 

надія повернутися до рідного дому-все це допомогло йому вижити. 



Неординарна доля цієї людини допоможе кожному із нас краще зрозуміти 

ціну життя,коли його хочуть відібрати, а ти тримаєшся до останнього. 
 


