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ВІД УПОРЯДНИКІВ
Восьма книга науково-документального серіалу «Реабілітовані історією. 

Чернігівська область» продовжує цикл історичних праць, метою яких є відновлення 
репутації жертв політичних репресій в Україні 1917 – 1991 рр., які були необґрунтовано 
засуджені чи зазнали обмеження своїх громадських прав та свобод з політичних, 
соціальних, класових, національних і релігійних мотивів. Робота над цим багато-
томним виданням у Чернігівській області триває близько двадцяти років зусиллями 
співробітників Чернігівського обласного пошукового науково-редакційного центру 
Чернігівської обласної ради. Дослідницький проєкт реалізується за активної підтримки 
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, що обумовлено його вагомим 
суспільним значенням як складової частини заходів з відновлення національної пам’яті. 
Формування програмних цілей проєкту здійснюють Головна та Обласна редакційні 
колегії видання.

У цій книзі увага зосереджена навколо проблематики виконаців репресій на 
Чернігівщині під час Великого терору 1937 – 1938 рр. Йдеться про одну з найбільш 
суперечливих і складних тем в історіографії масових репресій та потребу з’ясувати 
регіональні особливості механізмів терору, визначити інструментарій, необхідний для 
його реалізації на практиці.

Книга складається з трьох основних розділів та науково-довідкових матеріалів – 
списку основних скорочень і географічного покажчика, в якому наведено відомості про 
населені пункти і райони Чернігівської області станом на 1 травня 2020 р. 

До першого розділу увійшла добірка документів з архівно-кримінальних справ ре-
пресованих працівників місцевих підприємств оборонної галузі, архівно-кримінальної 
справи колишнього начальника 3-го відділу УНКВС по Чернігівській області 
І.М. Александровича та інші документи, які ілюструють методи ведення слідства в 
часи Великого терору.

Другий розділ – це нарис, привячений висвітленню механізмів реалізації Ве-
ликого терору (на прикладі справ працівників оборонних підприємств Чернігівської 
області).

У третьому розділі вміщено біографічні дані про репресованих громадян. 
Відомості про них упорядковані відповідно до українського алфавіту (літери С – X), 
загалом це понад 3 800 осіб, які зазнали політичних репресій у 1919 – 1950-х рр.

Цей проміжок часу умістив найбільш драматичні події української історії, зо-
крема, боротьбу з так званими контрреволюційними злочинами, «шкідництвом», 
«саботуванням» хлібозаготівель, розкуркулення, Великий терор, хвилю арештів, 
що прокотилася Україною після вигнання нацистських загарбників та ін. Серед за-
арештованих – представники усіх соціальних верств населення та різних етнічних 
спільнот. Численні документальні свідчення та праці провідних науковців дозволяють 
стверджувати, що результатом політики терору мало стати не лише фізичне усунення 
політичних суперників і опонентів, але й формування однорідного соціуму, позбавле-
ного національної самосвідомості, готового втілювати в життя плани тоталітарного ре-
жиму. Переважну більшість заарештованих було позбавлено волі – вони відбували по-
карання у виправно-трудових і концентраційних таборах або перебували на засланні. 
Політичні репресії стали джерелом поповнення численної «армії» каторжан, які при-
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мусово працювали у найвіддаленіших куточках СРСР та здійснювали їх індустріальне 
освоєння, у такий спосіб реалізовуючи радянську економічну модель.

До роботи над виданням, окрім наукових редакторів закладу, активно долучи-
лися викладачі Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарни дисциплін 
імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка та співробітники відділу відділу історії державного терору радянської 
доби Інституту історії України Національної академії наук України. Упорядники вис-
ловлюють особливу подяку колективу Державного архіву Чернігівської області та осо-
бисто директору Р.Б. Воробей, колишньому начальнику Управління Служби безпеки 
України в Чернігівській області Ю.О. Гончарову, співробітникам Галузевого архіву 
Служби безпеки України у м. Чернігові.

Книга адресована широкому колу осіб – історикам, краєзнавцям, учнівській та 
студентській молоді, рідним жертв репресивної системи, які зацікавлені у з’ясуванні 
долі своїх близьких. Колектив закладу продовжує роботу, спрямовану на встановлення 
правди про постраждалих у результаті незаконних репресій та оприлюднення опрацьо-
ваних матеріалів.
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№ 1
Лист завідувача промислово-транспортного відділу Чернігівського обкому 

КП(б)У В. Спиридонова секретарям Чернігівського обкому КП(б)У П. Маркітану1 і 
В. Тодресу2 про факти шкідництва на Шосткинському заводі № 9

14 лютого 1937 р.

Как известно из судебного процесса над «параллельным контрреволюционным 
троцкистским центром»3 ПЯТАКОВ4, РАТАЙЧАК5 и другие концентрировали свою 
вредительскую и диверсионную работу в важнейших предприятиях оборонного значения, и 
особенно широко эта преступная деятельность проявилась в строительстве.

Шосткинский РПК и З[аводской] П[артийный] К[омитет] завода № 9 организовали 
выявления фактов вредительства на заводе № 9.

Предварительные данные ими сообщенны следующие:
1. Аккумуляторы 5-й мастерской могут обеспечить лишь 60% мощности прессов.
2. Водопроводные трубы первого и третьего производства уложены без изоляции в 

окисленную почву. 
3. Очистительная станция сдана в эксплуатацию с такими дефектами, что станция не 

смогла работать. 
4. Третье производство реконструировано без учета расширения производства.
5. Строительство рекуперационной установки № 25 затянуто на 2 года, и при окончании 

его она не может работать потому, что нет установки для разгона тройной смеси спирта, эфира, 
воды.

6. Исключительное затягивание окончания строительства по многим объектам, 
расширяющим производственную мощность завода.

7. Вредительство в деле очередности строительства объектов:
а) зарядная мастерская и хемик для концентрации кислот проектируется только на 

1937 год.
б) совершенно не проектируется купорочный цех. При полной мощности производства 

негде паковать порох, следовательно, он не будет использован.
8. В 1936 году на заводе была комиссия Наркомтяжпрома под руководством 

БЕРЕЗНИЦКОГО по перерасчету отдельных объектов увязки и их мощностей. Результаты 
работы нам не известны, а по информации директора завода НЕФЕДОВА6  – эта комиссия 
нашла все в порядке, что находится в прямом противоречии с указанными выше фактами.

Кроме того, о НЕФЕДОВЕ РПК сообщает следующее. Разоблаченный ТЕРЕЩЕНКО 
был представлен к высшей награде без ведома РПК, троцкиста ПАНКОВА покрывал, долго не 
снимал его с работы и, наконец, откомандировал в распоряжение треста.

Разоблаченному троцкисту АРТЕМЕНКО после исключения из партии давал 
ответственное поручение обследовать пятое производство. Не помог партийной организации 
разоблачить Моисеенко как вредителя. Защищал саботажников стахановского движения Бегуна, 
Компанеец и, вместо снятия их с работы, переводил на другую более высокую должность.

Тов[арищ] ЖУК, начальник строительства, вызывает к себе недоверие со стороны 
партийной организации и требует проверки.

Он работал последние пять лет нач[альником] капитального строительства 
завода и проводил реконструкцию завода под непосредственным руководством вредителя 
КОЗИНЕЦКОГО, этого помощника РАТАЙЧАКУ.
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Тов[арищ] ЖУК, по поручению ПЯТАКОВА, в 1934 году ездил хоронить 
контрреволюционера Зибельборта.

Технический директор фабрики № 6 БОРМИН работал в Главхимпроме, возглавлял 
военный отдел в период 1935 – 1936 гг., в то время когда Главхимпромом управлял РАТАЙ-
ЧАК.

Ряд фактов, говорящих о плохой работе ф[абри]ки № 6, (Доклад на бюро Обкома 
КП(б)У от 13.01 с[его] г[ода]) и отравление рабочих на ф[абри]ке из-за плохой вентиляции 
в тромельном цехе требуют тщательной проверки этого человека, не является ли он 
контрреволюционером-троцкистом.

Работа по выявлению фактов и последствий вредительства на всех трех Шосткинских 
заводах: № № 9, 53 и 6 местными организациями начата. Необходима им в этом немедленная 
помощь:

1. Просить Наркомат обороны и Фотокиноуправления срочно выслать комиссию для 
проверки и выявления на месте фактов вредительства и принятия мер к ликвидации последствий 
вредительства.

2. Командировать в помощь местным партийным организациям группу членов актива в 
количестве 3 – 5 человек из числа членов бюро Обкома и областного актива.

3. Просить ЦК КП(б)У и ЦК ВКП(б) ускорить снятие НЕФЕДОВА с работы.
4. Просить тов[арища] РУХИМОВИЧА7 и тов[арища] КОСИОРА8 ускорить рассмотре-

ние поданных нами записок о капитальном строительстве по заводу № 9.
     [підпис]    СПИРИДОНОВ В.

Держархів Чернігівської обл., ф.П-470, оп.4, спр.692, арк.4 – 5. Оригінал. Машинопис.

______________
1. Маркітан Павло Пилипович (1887 – 1937). Народився у родині селянина у 

с. Глібки (нині Красилівського р-ну Хмельницької обл.). Член Компартії із травня 1918 р. У квітні 
1898 – вересні 1905 рр. – сезонний робітник. У червні 1908 р. закінчив церковно-учительську школу у 
с. Дермань Дубенського пов. Волинської губ. У вересні 1908 – вересні 1911 рр. – учитель початкової 
церковноприходської школи с. Русивель Острозького пов. Волинської губ. У вересні 1911 – червні 
1914 рр. – учитель 2-х класного сільського училища с. Западинці Старокостянтинівського пов. 
Волинської губ. У червні 1914 – квітні 1917 рр. – у лавах РІА. У серпні – вересні 1917 р. – прапорщик, 
член Ради солдатських депутатів 135-го піхотного полку у м. Балашов Саратовської губ. У вересні 
1917 – липні 1919 рр. – секретар, голова Балашовського повітревкому Саратовської губ.  У серпні 1919 
– березні 1920 рр. – військком штабу оборони РВР 9-ї армії і політпрацівник політвідділу 9-ї армії 
Південного фронту. У квітні – листопаді 1920 р. – політпрацівник політвідділу Кавказького фронту. 
У листопаді 1920 – травні 1921 рр. – уповноважений ОВ 28-ї дивізії і Азербайджанської армії у м. 
Баку і м. Ленкорань. У червні 1921 – квітні 1923 рр. – секретар Новочеркаського окружкому ВКП(б) 
Донської обл. У квітні 1923 – березні 1924 рр. – завідувач організаційно-інструкторського відділу 
Донського обкому ВКП(б). У квітні 1924 – травні 1925 рр. – секретар Подільського губкому КП(б)У. 
У травні 1925 – травні 1926 рр. – інструктор, завідувач організаційно-інструкторського відділу ЦКК 
КП(б)У – наркомату РСІ УСРР. У травні 1926 – лютому 1927 рр. – секретар Одеського окружкому 
КП(б)У. У березні 1927 – вересні 1928 рр. – завідувач Головполітпросвіту наркомату освіти 
УСРР, завідувач агітаційно-пропагандистського відділу ЦК КП(б)У. У вересні 1928 – жовтні 
1930 рр. – секретар Криворізького окружкому КП(б)У. У 1930 – 1932 рр. – завідувач відділу культури 
і пропаганди ЦК КП(б)У. У січні – липні 1932 р. – 2-й секретар Київського обкому КП(б)У. У 
липні – жовтні 1932 р. – 2-й секретар Одеського обкому КП(б)У. У жовтні 1932 – серпні 1937 рр. – 
1-й секретар Чернігівського обкому КП(б)У. 28 серпня 1937 р. заарештований. 25.10.1937 р. 
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розстріляний у м. Київ.
2. Тодрес Володимир Захарович (1897 – 1959). Народився у с. Мошорине (нині 

Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.). Член Компартії із травня 1920 р. У вересні 1911 – березні 
1914 рр. – робітник Сабліно-Знам’янського цукрозаводу Херсонської губ. У березні 1914 – квітні 
1915 рр. – землекоп будівництва евакопункту у м. Мінськ. У травні 1915 – грудні 1917 рр. – робітник 
миловарного заводу Немировського у м. Катеринослав. У січні 1919 – жовтні 1920 рр. – співробітник 
редакції, редактор газети «Известия» м. Олександрія Херсонської губ. У жовтні 1920 – серпні 
1921 рр. – завідувач і редактор УкраїнРОСТА у м. Кременчук. У серпні 1921 – лютому 1922 рр. – 
завідувач Кубано-Чорноморського відділенням РОСТА у м. Краснодар. У лютому – липні 1922 р. 
– відповідальний керівник РОСТА у м. Ростов-на-Дону. У липні 1922 – травні 1927 рр. – заступник 
завідувача агітаційно-пропагандистського відділу Донського обкому ВКП(б). У 1927 р. закінчив три 
курси Ростовського-на-Дону університету. У травні 1927 – квітні 1928 рр. – заступник відповідального 
редактора газети «Молот» у м. Ростов-на-Дону. У квітні – серпні 1928 р. – заступник завідувача 
агітаційно-пропагандистського відділу Донського обкому ВКП(б). У серпні 1928 – вересні 1930 рр. 
– завідувач відділу культури і пропаганди Терського окружкому ВКП(б).  У вересні 1930 – березні 
1931 рр. – заступник завідувача відділу агітації і масових кампаній Північно-Кавказького крайкому 
ВКП(б). У березні 1931 – вересні 1933 рр. – завідувач сільгоспсектору відділу агітації і масових 
кампаній ЦК ВКП(б), завідувач сектору заготівель сільгоспвідділу ЦК ВКП(б) у м. Москва. У вересні 
1933 – січні 1935 рр. – член, відповідального секретаря Всесоюзного переселенського комітету при 
РНК СРСР. У січні 1935 – квітні 1937 р. – 2-й секретар Чернігівського обкому КП(б)У. У квітні – 
серпні 1937 р. – 1-й секретар Молдавського обкому КП(б)У. Заарештований 12.08.1937 р. Відбув 
8 років у ВТТ Свердловської обл. Звільнений 8.03.1947 р., але повторно заарештований і 9.04.1947 р. 
засланий на 5 років до Тюменської обл. У квітні 1947 – березні 1948 рр. – начальник планового 
відділу управління будівництва і будівельних матеріалів, у березні – серпні 1948 р. – начальник 
планової групи артілі «30 лет Октября» у м. Тюмень. У серпні 1948 р. засланий до м. Акмолінськ 
Казахської РСР. Із липня 1955 р. проживав у м. Москва. У 1955 – лютому 1959 рр. – секретар парткому 
житлово-комунального вузла № 51 Первомайського р-ну м. Москва. Помер 2.02.1959 р., похований на 
Преображенському цвинтарі у м. Москва.

3. Йдеться про судовий процес, який відбувся у м. Москва 23 – 30 січня 1937 р. у справі 
«паралельного антирадянського троцькістського центру» (фігурантами процесу стали Г. П’ятаков, 
С. Сокольников, К. Радек, Л. Серебряков та ін.). 

4. П’ятаков Юрій (Георгій) Леонідович (1890 – 1937) – у 1918 – 1919 рр. – голова 
Тимчасового робітничо-селянського уряду України. У 1934 – 1936 рр. – 1-й заступник наркома важкої 
промисловості СРСР.

5. Ратайчак Станіслав Антонович (1894 – 1937). Начальник Головного управління 
хімічної промисловості Наркомату важкої промисловості СРСР, фігурант справи «паралельного 
антирадянського троцькістського центру».

6. Нефьодов Михайло Георгійович (1897 – 1937). Народився у с. Падіково (нині Істринсько-
го р-ну Московської обл., РФ), росіянин, член ВКП(б). Освіта вища, закінчив Промакадемію. Проживав 
у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл., директор заводу № 9 у м. Шостка. Заарештований 
08.07.1937 р. ВК ВС СРСР 20.11.1937 р. за участь у контрреволюційній правотроцькістській 
диверсійно-шкідницькій організації засуджений до ВМП. Розстріляний 21.11.1937 р. у м. Київ. 
Реабілітований 22.08.1956 р. ВК ВС СРСР. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4260.

7. Рухимович Мойсей Львович (1889 – 1938). Народився у м. Кагальник (нині Ростовська 
обл., РФ.). У 1921 – листопаді 1927 рр. – член ЦК КП(б)У. У 1924 – 1926 рр. – член політбюро ЦК 
КП(б)У. Член ЦК ВКП(б) у травні 1924 – січні 1938 року. У 1927 – 1930 рр. член Оргбюро ЦК ВКП(б). 
Із грудня 1936 р. – нарком оборонної промисловості СРСР.

8. Косіор Станіслав Вікентійович (1889 – 1939) – генеральний секретар та перший секретар 
ЦК КП(б)У у 1928 – 1938 рр. Член політбюро ЦК КП(б)У у травні 1919 – листопаді 1920 рр., люто-
му – травні 1922 р., липні 1928 – січні 1938 рр. Член ЦК ВКП(б) у травні 1924 – травні 1938 р. У 
січні – травні 1938 р. – заступник голови РНК СРСР.
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№ 2
Доповідна записка секретаря парткомітету Шосткинського заводу № 9 

Бабенка завідувачу промислово-транспортного відділу 
Чернігівського обкому КП(б)У В. Спиридонову про 

виконання рішень ЦК КП(б)У щодо роботи оборонних заводів 

[Не раніше 1 червня 1937 р.]1 

После доклада З[аводского] П[артийного] К[омитета] завода № 9 в промтранспортном 
отделе ЦК КП(б)У в августе 1936 г. по получении решения ЦК КП(б)У о работе оборонных 
заводов в парторганизации было проведено специальное совещание партактива по этому 
решению.

В августе 1936 г. было проведено общезаводское партсобрание с обсуждением вопроса 
о выполнении парторганизацией решения ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У по охране оборонных 
заводов. Этот же вопрос в плоскости состояния охраны завода и соблюдения государственной 
тайны стоял на собрании И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников], и тех[нических] работников 
завода, и на собраниях рабочих завода по производствам. 

Кроме того, вторично среди всех рабочих и И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] 
была проработана инструкция по охране завода и правила пропускного режима. 

На З[аводском] П[артийном] К[омитете] был заслушан специально вопрос о 
состоянии вооруженной вахтерской команды завода. Для укрепления вахт[ерской] команды на 
руководящую работу были посланы коммунисты (начальник-политрук) и 6 коммунистов на 
рядовую работу в команде. 

Проведение общезаводских собраний рабочих, И[нженерно-]Т[ехнических] 
Р[аботников] и служащих по процессии над контрреволюционными троцкистами, зиновьевца-
ми, диверсантами, шпионами, проведение полит[ических] дней и указанные выше 
мероприятия подняли заостренность парт[ийной] КСМ организации и рабочих, И[нженерно-]
Т[ехнических] Р[аботников] завода к вопросу поднятия бдительности и охраны завода. 

Особенно много в этом отношении содейств[овало] изучение доклада т[оварища] 
Сталина на Февральском Пленуме ЦК ВКП(б), изучение, которое было организовано среди 
всех рабочих, И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] и служащих завода. 

Однако в деле поднятия бдительности, заострения чувства ответственности, укрепления 
трудовой дисциплины и порядка на заводе еще не все необходимое достигнуто. 

І. ОЧИСТКА ЗАВОДА ОТ КЛАССОВО-ВРАЖДЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

З[аводской] П[артийный] К[омитет] с неослабленной настойчивостью сосредотачивает 
внимание всей парторганизации, КСМ организации, всех рабочих, И[нженерно-]Т[ехнических] 
Р[аботников] и служащих на вопросах очистки завода, учит на конкретных примерах 
разоблаченных врагов и необходимости максимального укрепления режима охраны завода. 

В течение всего 1935 г. с завода было уволено в порядке очистки 714 чел[овек]. В 
течение 1936 г. уволено 199 чел[овек] и за пять месяцев 1937 г. уволено 158 чел[овек]. 
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1935 254 5 24 41 162 228 714 623

1936 27 - - 3 42 127 199 180

1937 4 - - 2 41 111 158 153

Необходимо отметить, что после очистки завода, проведенной в 1934 г. и 1935 г., когда 
была уволена с завода основная масса людей, наиболее легко разоблаченных, то в 1936 г. и 
1937 г. требовалась более глубокая проверка людей для выявления тех, которые были изгнаны 
из завода. 

Сейчас в порядке проведенной проверки личных дел всех работающих на заводе и в 
строи[тельной] конторе Машстрой выявлено 659 человек, людей, не желательных к работе на 
заводе. Это не номенклатурщики, которые не могут быть на заводе, а люди могущие работать 
на заводе, но в той или иной степени связанные с людьми не могущими работать на заводе, 
(родственники кулаков, служителей религ[иозных] культов, быв[шие] помещики и т[ак] д[алее]).

Среди них наиболее имеется: 
а) Близкие родственники быв[ших] кулаков ……………….…. 97 чел[овек].
б) Родственники быв[ших] полицейских и белых ………….… 32 чел[овек].
в) Родственники служ[ителей] религ[иозных] культов …….… 14 чел[овек].
г) Быв[шие] торговцы и их родственники …………………...... 20 чел[овек].
д) Родственники контрреволюционеров-троцкистов ………..... 4 чел[овека].
е) Проживавшие ранее за границей или имеющие 
за границей родственников ………………………………..….… 35 чел[овек].
ж) Осужден[ные] за уголовн[ые] преступления …………....... 109 чел[овек].
з) Бли[зкие] родствен[ники] осужденных ………………...….….. 90 чел[овек].
и) Репрессированные за невыполн[ение] кампаний ……….….. 88 чел[овек].
к) Близ[кие] родственники репрессирован[ных] ……….....….... 62 чел[овек].
л) Антисоветск[ий] элемент, имеющ[ий] компрометирующие
материалы ……………………………………………………….. 69 чел[овек].
От этого элемента завод постепенно освобождается, однако это проводится недостаточ-

но интенсивно, как и от «Найма и увольнения», так и цехов администрации. 
Кроме того, на заводе работает 66 быв[ших] членов и кандидатов партии, исключенных 

за различные проступки, (неуплату член[ских] взносов, нарушения дисциплины, отрыв от 
партии, пассивность и т[ак] д[алее]).

Из них 30 чел[овек] исключены за пассивность, неуплату членских взносов, 
непосещение парт[ийных] собраний, механич[ески] выбывшие. 
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В течение 1935, 1936 и первой половины [19]37 гг. на заводе были разоблачены, изгнаны 
из партии и завода ряд контрреволюционеров, троцкистов, шпион[ов], двурушников. 

За время проверки парт[ийных] документов в 1935 г. была разоблачена целая группа 
контрреволюционеров-троцкистов, как-то Панков2 – нач[альник] моботдела, Розман – инженер, 
Дарафеев3 – инженер, Левин4 – инженер, Свенцицкий – инженер, Полевов – зам[еститель] 
секретаря З[аводского] П[артийного] К[омитета], Бунин5 – инженер. 

Во время обмена был разоблачен и изгнан из партии и завода троцкист Артеменко. 
Однако парторганизация не сделала всех уроков из проверки, так как ряд троцкистов получили 
новые партдокументы и были разоблачены и изгнаны из партии и завода уже после обмена: 
Шевченко – инженер, Моисеенко – мастер, Лепо – слесарь, Михайлусов – инженер, Васильев – 
инженер, Рабинович – помполит ФЗУ, Глущенко – инженер, Горский – инженер. 

Вскрытие, разоблачение этих троцкистов с обсуждением вопроса всей парторганизацией 
и ознакомлением рабочих, И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников]. Кроме этих троцкистов, 
состоявших ранее в партии и проводящих работу, было вскрыто в 1937 г. ряд диверсантов в 
комсомольской организации и беспартийных:

Покровских – техник, готовившийся совершить диверсионный акт на ТЭЦ и уничтожить 
физически группу инженеров-электриков; 

Титов – готовивший поджог одной из мастерских кислотного завода;
Буланцев6 – быв[ший] член партии, совершивший крупную аварию на заводском 

транспорте. 
Исключены из партии и арестованы: быв[ший] нач[альник] капит[ального] 

строит[ельства] инженер Жук, инженер по строительству Прянишников7, арестованы за 
последнее время: Разумеев8 – зам[еститель] нач[альника] отд[ела] кон[троля] строит[ельства], 
Герасько9 – нач[альник] пр[оизводст]ва, Юрченко – мастер ТЭЦ и др[угие]. 

ІІ. ТЕКУЧЕСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
За 5 месяцев 1937 г. на заводе было принято 677 чел[овек] и уволены 557 чел[овек]. 
Каковы причины увольнения: 
а) Классовый отсев – 101 чел[овек]. 
б) Причины, независимые от завода (смерть, учеба, РККА, пенсия, болезнь и др[угие]) – 

81 чел[овек]. 
в) Причины, зависящие от завода (сокращение, неиспольз[ование] по специальности и 

др[угие]) – 108 чел[овек]. 
г) Причины, зависящие лично от работников (нарушения труд[овой] дисциплины и 

др[угие]) 108 чел[овек]. 
д) По собствен[ному] желанию и по семейным обстоятельствам – 179 чел[овек].
Из общего числа принятых и уволенных по различным причинам из завода по группам 

разбиваются так: 
              Прибыло   Убыло
Инженеры    19      13
Техники     18       11
Служащие    30      39
Производ[ственные] рабочие  398      334
Вспом[огательные] рабочие  121      126
Младший обслуживающий персонал 91      54
[Всего:]     677      577
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III. ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
Завод № 9 располагает жилыми 53 зданиями общей площадью 22 161 кв. метр. Из этого 

общего числа зданий 15 зданий барачного типа и 23 здания постройки прошлого столетия с 
большой изношенностью. В заводских домах пользование жилплощадью в среднем составляет: 
рабочие – 5 кв. метр., И[нженерно-]Т[ехнические] Р[аботники] – 7,9 кв. метр., служащие – 
6,7 кв. метр., прочие (главн[ым] образом врачи и другие работники районных учреждений) – 
8,9 кв. метр. 

Если взять общежития, то здесь пользование жилплощадью, еще меньше. Рабочие 
семейные – 4 кв. метр., одиночки – 5,6 кв. метр., ученики ФЗУ – 6,3 кв. метр. 

Но даже при этой удовлетворительностью жилплощадью имеется 360 заявлений на 
получение жилплощади, удовлетворить которые сейчас не предоставляется возможности. 

Расширение жилфонда идет недостаточно. В 1937 г. строится дом для нач[альствующего] 
состава завода на 38 квартир, будет готов к осени этого года. Должен быть построен еще один 
на 52 квартиры, это до некоторой степени уже облегчит положение. 

В 1937 г. должен быть построен дом отдыха для завода. Есть для этого деньги, проект, 
сметы, материалы, но до сих пор из-за безобразного отношения Управления по охране леса, 
по рекам не может начать[ся] строительство. Дело в том, что дом отдыха намечен строиться 
в с. Пироговка, там, где вблизи сооружается и крупное техническое сооружение для завода. 
Однако площадь для дома отдыха не дают, и не начато строительство. В 1937 г. должно [быть] 
начато строительство в городе банно-прачечного комбината. Заводом ежегодно для проведения 
капитальных и текущих ремонтов, упорядочения и планировки озеленения тратится по 
несколько сот тысяч рублей. Так, за 1936 г. на текущий и капит[альный] ремонт расходовано до 
250 000 руб. на 1937 г. – 175 000 ассигновано по смете. 

За 1936 г. ряд общежитий приведены в полный порядок, начиная от капитального 
ремонта и кончая постельными принадлежностями, построены сараи, погреба. Однако нужно 
сказать, что приведение в порядок общежития барачного типа постройки еще [19]24 – [19]28 
годов эффективных результатов не дает, и их состояние, по-прежнему, во многих случаях, 
неудовлетворительно в отношении санитарном и коммунального обслуживания. 

В деле оздоровления в 1936 г. проведено следующее: 
Послано на курорт – 233.
Послано в дом отдыха – 732.
Пропущено через дом отдыха без отрыва от работы – 450.
Послано в детпитание – 575.
Оказано помощи многосемейным рабочим на 70 500 руб. 
За 1936 г. пропущено детей рабочих ИТР завода через пионерлагеря и детский 

санаторий 423 чел[овека]. 
На 1937 г. намечено пропустить 500 человек. 
Намечено в 1937 г. провести специальный дом отдыха в лагерях для молодежи завода. 

КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При заводе имеется неплохой клуб, в котором есть условия для ведения массовой 

культурно-политической работы. Однако клуб далеко не удовлетворяет всех запросов рабочих 
и в особенности И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] завода. 

Массовая работа клуба отстает от жизни всего завода, с 1-го октября [1936 г.] по 1-е 
июня 1937 г. в клубе прочитано лекций: 

а) общеполитических – 43 (посетило 14 370);
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б) производствен[но]-технич[еских] – 4 (посетило 1 230);
в) общеобразовательных – 16, посетило 4 430.
Темы общеполитических лекций и докладов (читались силами З[аводского] 

П[артийного] К[омитета] завода):
а) «Сталинская Конституция социалистического государства»; 
б) «Конституции и государственное устройство главнейших стран Европы, Америки»;
в) «Этапы развития Советской конституции»;
г) «Избирательная система Сталинской Конституции»;
д) «Государственное устройство СССР и национальная политика советской власти»; 
е) «Положение рабочего класса в фашистской Германии»;
ж) «Международное положение» – с доклада;
з) «События в Испании» – с резолюции;
и) «Апрельские тезисы» В.И. Ленина;
к) Проведены вечера, посвященные творчеству Горького, Пушкина, Островского;
л) «Сталинская Конституция и советская молодежь». 
Проведено много производственных вечеров и дней отдыха рабочих отдельных 

производств и мастерских. 
Во всей работе клуба привлекаются клубные самодеятельные кружки. За этот же 

период проведено 18 спектаклей и концертов силами клубных кружков. 
Клубная библиотека имеет книжный фонд в … книг, из них 50 проц[ентов] на 

украинском языке. Активных читателей в библиотеке 2 647 чел[овек], средняя посещаемость 
библиотеки – 100 чел[овек] в день. 

При библиотеке есть читальня, для которой выписываются 258 экземпляров газет и 
журналов. 

Значительно хуже дело обстоит с культ[урным] обслуживанием рабочих, живущих в 
селе и поселках. 

Это работа, главным образом ведется через кинопередвижку. За этот же период в 
селах, где живут рабочие, кинопередвижным клубом продемонстрировано 114 киносеансов и 
проведено 20 концертов и спектаклей, из них 12 – силами профессиональных артистов. 

Клуб до сих пор не наладил работы в колбудах тех сел, где живут рабочие, не организовал 
там, по-настоящему, филиалов клуба для обслуживания рабочих и И[нженерно-]Т[ехнических] 
Р[аботников].

Для ведения систематической работы среди рабочих и их семейств в общежитиях 
З[аводской] П[артийный] К[омитет] прикрепил цеховые парторганизации к отдельным 
общежитиям. Эта работа ведется все же еще недостаточно. Хотя агитаторы большинства 
цех[овых] парторганизаций часто проводят беседы в общежитиях, но еще не в таком количестве, 
как нужно.

З[аводским] П[артийным] К[омитетом] специально созывалось совещание 
коммунистов, работающих на заводе и живущих на селе, по вопросу их работы среди рабочих 
и среди колхозников. Члены и к[андидаты] партии т[оварищи] Кулик, Черкай Ант., Кищенко, 
Позняк, Любимова, Лопань и др[угие] неплохо организовали работу с рабочими в поезде и в 
пути следования рабочих – проведением бесед и читок газет.

За этот период при помощи РК КП(б)У добились обновления состава рабочего поезда 
и приведения его в надлежащий вид.

В рабочих поселках – первом и втором, созданы красные уголки и оборудованы для 
ведения в них массовой работы. 
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Из всего состава работающих на заводе выявлено: 
Неграмотных – 94 чел[овека]. 
Малограмотных – 386 чел[овек]. 
Среди членов семейств работающих на заводе выявлено: 
Неграмотных 85 чел[овек]. 
Малограмотных 295 чел[овек].
Охвачено учебой неграмотных и малограмотных: 
Работающих на заводе 308 чел[овек]. 
Членов семейств 208 чел[овек]. 
Выпущено закончивших школы неграмотных и малограмотных работающих на заводе 

и членов их семейств – 423 чел[овека]. 
По ликвидации неграмотности работает 14 школ и 23 группы индивидуального 

обучения. Ведут работу по ликвидации неграмотности и малограмотности 8 платных учителей 
и 33 культармейца. Средний процент посещаемости составляет 84 проц[ента].

Кроме всего этого, учится в повышенной школе взрослых 195 человек. Среди членов и 
к[андидатов] партии есть 14 челов[ек] малограмотных, которые учатся в школе малограмотных 
повышенного типа (за 5 классов сред[ней] школы). 

Антирелигиозная работа до последнего времени почти не велась. Существовавшее 
ранее общество «Безбожник» развалилось. Сейчас дело антирелигиозной работы надо поднять 
сначала. З[аводским] П[артийным] К[омитетом] создана инициативная группа по организации 
общества «Безбожник», и уже есть подавших заявлений о вступлении в общество 293 чел[овека], 
прочитано силами лекторов завода в близлежащих к городу селах 4 антирелигиозные лекции 
с активистами. В ближайшее время должна быть проведена общезаводская конференция 
общества «Безбожник» для полного ее организационного оформления. 

О РАБОТЕ ПРОФОРГАНОВ
В работе завкома и цеховых комитетов профсоюза имеют место те же недостатки, 

которые были отличены решением VІ пленума В[сесоюзного] Ц[ентрального] С[овета] 
П[рофессиональных] С[оюзов]. Так это констатировало и общезаводское партийное собрание, 
когда 31.[05].[19]37 г. слушало доклад о работе парт[ийной] группы завкома. Собрания 
рабочих И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] и служащих проводятся ежемесячно по 
производствам. Редко проводятся общезаводские собрания, их созыв затруднен ввиду сменной 
и беспрерывной работы на заводе. На собраниях рабочих обсуждаются, главным образом, 
общие вопросы и мало вопросов непосредственно профработы. 

В 1937 г. были на общих собраниях следующие вопросы: 
а) Итоги работы производства за 1936 г. и план на І квартал. 
б) Обсуждение и заключение договора на социалистическое соревнование с заводом 

им[ени] Ленина на 1937 г. 
в) О проведении вахты памяти Сергея Орджоникидзе. 
г) Обсуждения обращения стахановцев при редакции «Коммунист» о проведении 

похода соревнования им[ени] ХХ годовщины Октября.
д) О прошедшей аварии – пожаре на ХVІІІ пр[оизводст]ве. 
е) Доклад о заключительном слове т[оварища] Сталина на Февральском Пленуме ЦК.
ж) Решение VІ пленума В[сесоюзного] Ц[ентрального] С[овета] П[рофессиональных] 

С[оюзов].
з) Отчет и выборы завкома профсоюза.
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В 1937 г. были проведены общезаводск[ие] собрания и митинги рабочих,  И[нженерно-]
Т[ехнических] Р[аботников] и служащих по вопросам:

а) Доклад нач[альника] завода о итогах работы завода за 1936 г.
б) Заключенные договора на соц[иалистическое] соревнование с заводом им[ени] 

Ленина.
в) Процесс над бандой контрреволюционеров троцкистов-диверсантов Пятаковым, 

Радеком и др[угими].
г) Суд над шпионами-диверсантами Тухачевским10, Якиром11 и др[угими]. 
С начала 1937 г. было проведено 3 общезаводских собрания И[нженерно-]Т[ехнических] 

Р[аботников]. На этих собраниях стояли вопросы: 
о процессе над контрреволюционерами-троцкистами «параллельным центром»;
доклад и заключительное слово т[оварища] Сталина на пленуме ЦК ВКП(б);
о включении И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] и технич[еских] работников в 

поход соревнования им[ени] ХХ-й годовщины Октября. 
В июне месяце 1937 г. провели выборы завкома профсоюза парторганизации, 

непосредственно занимались вопросом руководства проведением выборов профорганов. Вопрос 
о проведении выборов профорганов был обсужден на З[аводском] П[артийном] К[омитете] 
и общезаводском партсобрании. На З[аводском] П[артийном] К[омитете] и Общезаводском 
партсобрании были обсуждены кандидатуры в состав завкома ревкомисии и делегатов на съезд. 
Также вопрос о проведении выборов профорганов был обсужден на общезаводском собрании. 

Перед проведением выборов на профсобраниях были обсуждены решения VІ пленума 
В[сесоюзного] Ц[ентрального] С[овета] П[рофессиональных] С[оюзов]. 

Собрания по отчету завкома проходили активно с развернутой критикой недостатков 
работы. Явка на отчетные собрания составляет 84 проц[ента]. По отдельным участкам явка 
составляет 91 – 99 проц[ента]. 

По отчету завкома в прениях высказались 196 человек. Прения были здоровые [о] 
поправлении критики недостатков работы завкома и работы завода, и вносились конкретные 
предложения по улучшению работы. 

По выставленным на собрании кандидатурам в состав завкома ревкомиссии и делегатов 
на съезде высказались 527 чел[овек]. Каждая кандидатура внимательно обсуждалась. Ряду 
кандидатур, выдвинутых парторганизацией на собраниях, давались отводы делового характера 
(Беляев, Жиман, Гладилин). Однако, эти кандидатуры собранием оставлялись к голосованию. 

Все кандидатуры, выдвинутые парторганизацией, остались к тайному голосованию и 
все тайным голосованием избраны. 

Всего к тайному голосованию было выдвинуто 37 кандидатур в завком при 
необходимости выборов завкома 19 чел[овек]. 

При выборах имели место срывы собраний на 3-х участках, однако приняты[е] меры 
парторганизацией выправили проведение собраний на этих участках. 

Сейчас приступают к выборам цеховых комитетов и групповых профорганизаторов. 
Парторганизация получила большую школу руководства выборами тайным голосованием 
в непартийной организации. Коммунисты непосредственно на собраниях заняли ведущую, 
руководящую роль в организации и ходе профсобраний, и это обеспечило правильное 
проведение собраний в соответствии с решением Февральского пленума ЦК ВКП(б).

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Количество стахановцев на заводе на 1.06.[19]37 г. составляет: 55,5 проц[ента]. 
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Количество ударников 16,2 проц[ента] к общему числу работающих на заводе по отдельным 
из основных производств процент стахановцев ниже общезаводского: 1 пр[оизводст]-
во – 44 проц[ента], 7 пр[оизводст]во – 39 проц[ентов], 11 пр[оизводст]во – 20 проц[ентов], 
12 отд[отделение] – 22 проц[ента].

Количество стахановцев среди И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] по заводу 
составляет: 31,3 проц[ента]. На отдельных производствах этот процент ниже общезаводского: 
5 пр[оизводст]во – 21,8 проц[ента], 9 пр[оизводст]во – 25 проц[енов]. Энергобюро – 
16,6 проц[ентов]. 

Количество коммунистов-стахановцев составляет 133 члена. Ударников – 45. Все-
го – 183 чел[овека] или 55 проц[ентов] к общему числу членов и кандидатов в заводской 
парторганизации вместе с коммунистами работающими в управленческом аппарате. 

Количество сочувствующих стахановцев составляет: 89 чел[овек]. Ударников – 
16 чел[овек]. Всего – 105 или 72,4 проц[ента], к общему числу сочувствующих. 

Коммунистов-стахановцев составляет 213 чел[овек] или 34 проц[ента] к общему числу 
комсомольцев. 

Рост стахановцев характеризуется следующими данными: стахановцев на 
1.01.[19]37 г. – 53,6 проц[ента] на 1.06.[1937 г.] – 55,5 проц[ента]. 

На отдельных производствах за этот период мы имели значительный рост количества 
стахановцев.

ІІІ пр[оизводст]во на 1.01.[1937 г.] – 61 проц[ент] на 1.06.[1937 г.] – 80 проц[ентов].
ІІ пр[оизводст]во соответственно – 77 и 81 проц[ент].
V пр[оизводст]во – 53 и 66 проц[ентов].
VІІІ пр[оизводст]во – 47 и 52 проц[ента].
ХVІІІ пр[оизводст]во – 44 и 52 проц[ента].
Однако, наряду с этим, имеют место и снижение количества стахановцев на отдельных 

производствах. 
І пр[оизводст]во на 1.01.[19]37 г. 52 проц[ента] на 1.06.[1937 г.] –  44 проц[ента].
ІХ пр[оизводст]во соответственно – 58 и 51 проц[ент].
ХІХ пр[оизводст]во – 63 и 52 проц[ента].
После введения новых технических норм с 1-го апреля на ряде производств значительный 

процент рабочих не выполнял массовых норм. Количество рабочих, невыполняющих новые 
технические нормы по основным пр[оизводст]вам – 12,02 проц[ента];

По вспомогательным – 10,36 проц[ента];
В целом по заводу – 12,10 проц[ента].
Развертывание социалистического соревнования на заводе характеризуется 

следующими данными: 
а) завод № 9 заключил договор на соревнование с родственным заводом № 40 им[ени] 

Ленина.
Договор вырабатывался на сменных и производственных собраниях рабочих завода.
б) все производства заключили между собой договора на соревнования. Договоры 

заключали между сменами, бригадами. Эти договора заключались также при участии всех 
рабочих, И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников]. 

в) заключено 1 049 индивидуальных договоров на соревнование.
Все эти договора после общения стахановцев при редакции «Коммунист» о проведении 

похода соревнования им[ени] ХХ годовщины Октября перезаключены на досрочное выполнение 
годовой программы заводом. 
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По инициативе заводского парткома на заводе был создан институт инструкторов 
стахановских методов труда по наиболее ответственным фазам, І, ІІ, ІІІ, V производствам. 
Всего 7 инструкторов. Эти инструкторы подобраны из числа лучших стахановцев, показавших 
образцы работы, дали очень много введений стахановских методов труда. 

Т[оварищи] Дружлякова, Садовничий – коммунисты, т[оварищи] Чиж, М. Киселева, 
Зеленская – комсомольцы. На своих фазах практическим показом работы научили стахановским 
методам труда молодых рабочих, работающих на этих фазах. 

Однако, необходимо сказать, что начальники производств не используют богатый 
опыт этих инструкторов и во многих случаях не интересуются, как они работают. Не изучают 
сами результатов их работы и достигнутых результатов для внедрения среди всех рабочих 
оправдавших себя методов и приемов работы.

В этом [нерозбірливо] примере сказывается неконкретное руководство стахановским 
движением со стороны инженерно-технических работников ряда производств.

З[аводской] П[артийный] К[омитет] и завком химиков, нужно сказать, также по-
настоящему не возглавил стахановского движения, и хотя систематически З[аводским] 
П[артийным] К[омитетом] созываются совещания коммунистов-стахановцев по вопросам их 
работы, наибольшим недостатком в работе З[аводского] П[артийного] К[омитета] и завкома 
профсоюза в руководстве стахановским движением, является то, что они не достигли, чтобы 
со стороны хозяйственного и технического руководства непосредственно в цехах конкретно 
руководили стахановским движением, вовлечение новых слоев рабочих в стахановское 
движение и широкое внедрение стахановских методов труда. 

Техническая учеба на заводе перестроена в соответствии с приказами Наркомтяжпрома. 
Охват техучебой следующий:

а) Курсы тех[нического] минимума – 315 чел[овек];
б) Стахановские курсы – 235 чел[овек];
в) Курсы мастеров соц[иалистического] труда – 174 чел[овека].
За 1936 г. сдало гос[ударственный] тех[нический] экзамен 1 602 чел[овека].
За 1937 г. сдало гос[ударственный] тех[нический] экзамен 248 чел[овек].
Сейчас в деле подготовки кадров на ответственные агрегаты на заводе создаются курсы 

по подготовке этих кадров. 

О РАБОТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ
После решения Февральского Пленума ЦК ВКП(б) и указаний тов[арища] Сталина на 

заводе был созван в апреле актив. 
На этом активе обсуждался доклад т[оварища] Сталина на Пленуме и задачи работы на 

заводе. Кроме этого актива, было проведено еще 2 актива, на которых были обсуждены доклады 
начальника завода и технического директора:

а) о выполнении указаний наркома и ходе выполнения майской программы. 
б) решения ЦК ВКП(б) по Донбассу и состоянии труддисциплины на заводе.
в) о ходе выполнения Февральского Пленума ЦК ВКП(б) о регламентации работ 

производств. 
Кроме этих активов, было проведено еще 2 актива совместно с строи[тельной] конторой 

по вопросам капитального строительства. 
Проведенные активы еще в полной мере не достигли той цели, которые поставлены 

пленумом ЦК ВКП(б). 
Во-первых, потому, что плохо подготовляются, плохо выполняются предложения 
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на активе и дирекцией завода, и начальниками производств, мастерских. Плохо уточняются 
недостатки в работе, выявленные на активах. 

Одновременно необходимо указать, что на отдельных производствах и мастерских 
техническое руководство не работает со всеми рабочими по вопросам работы производств, не 
проводят производственных совещаний по тому, что выявляется на активе, и те мероприятия, 
которые на них намечаются, не доводятся широко до всех рабочих и И[нженерно-]Т[ехнических] 
Р[аботников] по производствам, а потому и актив во многом теряет в своей работе. С другой 
стороны, потому не все вопросы, выдвигаемые рабочими на производственных собраниях, не 
доходят до актива, а отсюда – и руководства завода производств. 

О ПАРТМАССОВОЙ РАБОТЕ
Партийная организация завода на 1.06.[19]37 г. имеет: членов партии – 

201 чел[овек], канд[идатов] – 129 чел[овек]. Все члены и кандидаты партии состоят в 17 цеховых 
парторганизациях. 

І пр[оизводст]во – 25 чел[овек] ХVІ пр[производст]во – 6 чел[овек]
ІІ пр[оизводст]во – 18 чел[овек] ХVІІ пр[производст]во – 8 чел[овек]

ІІІ пр[оизводст]во – 38 чел[овек] ХVІІІ пр[производст]во – 9 чел[овек]
V пр[оизводст]во – 48 чел[овек] Эн[ерго]бюро – 11 чел[овек]
VІІ пр[оизводст]во – 23 чел[овека] Охрана – 20 чел[овек]

VІІІ пр[оизводст]во – 28 чел[овек] МКО – 11 чел[овек]
ІХ [производство] – 22 чел[овека] Зав[едующих] Упр[авлениями] – 30 чел[овек]
ХІ [производство] – 9 чел[овек] ФЗУ – 9 чел[овек]
ХІІ [производство] – 13 чел[овек]

Всего: 330 чел[овек]

Таким образом, 70 чел[овек] коммунистов работает в участках вне завода управлений 
и обслуживающий персонал. 

В заводской парторганизации есть группа сочувствующих 145 чел[овек], З[аводской] 
П[артийный] К[омитет] регулярно ежемесячно созывает собрания сочувствующих, также 
регулярно проводятся совещания сочувствующих в цех[овых] парторганизациях.

Заводская КСМ организация имеет 67 человек, состоящих в 14 цеховых КСМ 
организациях. 

О значении отдельных цех[овых] парторганизаций смотр[и] специальную докладную 
записку на имя Обкома партии. Партийные собрания проходят регулярно, заводские раз 
в месяц, цеховые 2 раза в месяц, как З[аводские] П[артийные] К[омитеты], так и цех[овые] 
парторганизации имеют планы работ, проведенные после решения Февральского Пленума 
ЦК ВКП(б) выборы З[аводского] П[артийного] К[омитета] и цех[овых] парторгов прошли при 
развернутой критике недостатков парт[ийной] работы. 

Общие результаты выборов:
а) по З[аводскому] П[артийному] К[омитету] высказались по отчету З[аводского] 

П[артийного] К[омитета] – 34 чел[овека]. По кандидатурам – 255 чел[овек]. Избран З[аводской] 
П[артийный] К[омитет] в составе 9 челов[ек]. 

б) в цеховых организациях выборы проходили в апреле месяце. Общие показатели 
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выборов в цех[овых] парторганизациях:
Высказались по докладу цехпарторгов – 159 чел[овек].
Избраны цех[овых] парторгов – 17 чел[овек].
Из них прежнего состава – 8 чел[овек]. 
Все коммунисты имеют постоянные и периодические задания. Наиболее 

распространенным видом парт[ийных] поручений является агитатор и чтец-беседчик. 
После выборов парторганов З[аводской] П[артийный] К[омитет] занялся и слаживанием 

агитмассовой работы. Весь состав агитаторов и чтецов-беседников был наново пересмотрен на 
цех[овых] партсобраниях и на заседаниях З[аводского] П[артийного] К[омитета]. 

Утверждены агитаторами – 107 челов[ек].
Из них членов КП(б)У – 96 чел[овек];
Кандидатов – 10 чел[овек];
ЛКСМУ – 1 чел[овек];
Утверждено – 168 чтецов-беседчиков;
Из них членов КП(б)У – 34 чел[овека];
Кандидатов – 52 чел[овека];
Сочувствующих  – 29 чел[овек];
Членов ЛКСМУ – 53 чел[овека].
Из состава агитаторов создано 2 агит[ационных] семинара, которыми руководит 

секретарь З[аводского] П[артийного] К[омитета] и зам[еститель] секретаря З[аводского] 
П[артийного] К[омитета]. Проведено 2 занятия агит[ации] коллектива после пересмотра 
состава агитаторов. 

Из чтецов-беседчиков создано 7 цеховых агит[ационных] коллективов, которыми 
руководят члены З[аводского] П[артийного] К[омитета] и цех[овые] парторги. 

Для всех агитаторов и чтецов заведен дневник учета. Агитаторы и чтецы-беседчики 
освещают все текущие международные и внутренние собрания. 

С постановкой массовой работы в общежитиях дело обстоит хуже, чем на самом заводе. 
Все цех[овые] парторганизации прикреплены к определенным общежитиям для ведения в них 
систематической работы, однако работа проводится не регулярно каждый день.

Состояние партпросвещения (при этом прилагается сеть партопроса). Средняя 
посещаемость школ составляет 85 – 90 проц[ентов] абсолютной явки.

Кандидатские школы и школы сочувствующих закончили прохождения программного 
материала и сделан выпуск этих школ. 

Провер[ки] чл[енами] З[аводского] П[артийного] К[омитет]а знаний слушателей этих 
школ показали, что большинство слушателей усвоило программу и могут быть переведены в 
кружки по изучению истории ВКП(б) пониженного типа.

Состав пропагандистов следующий: по образованию с высшим – 17, средним – 
3 человека, низшим – 8 человек.

По национальности: украинц[ев] – 13, русск[их] – 10, евреев – 5. 
Для руководства КСМ школами выделено 17 членов партии. Все пропагандисты 

пар[тийной] и ком[сомольской] сети объединены в семинары по уровню развития пропагандиста. 
Семинары работают при РК КП(б)У, при парткабинете РК КП(б)У создана консультация 

и снабжение пропагандистов литературой. Сейчас Обкомом КП(б)У отпущены средства для 
создания при З[аводском] П[артийном] К[омитете] самостоятельного парт[ийного] кабинета. 

В июне 1937 г. организована экскурсия в Москву в музей Ленина для пропагандистов и 
парторгов в количестве 15 человек сроком на 5 дней. 
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После решения ЦК ВКП(б) от 13.01.[19]37 г. по Киевскому обкому12, решений 
Февральского Пленума ЦК КП(б)У и Февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б), указаний 
тов[арища] Сталина, развернутой критикой в работе парторганизации и работе завода было 
вскрыто ряд крупных недостатков. Решения Февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б)13 и 
указания тов[арища] Сталина были на общезаводском партсобрании, цеховых партсобраниях, 
собраниях И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] по производствам, собраниях рабочих, 
собраний комсомольской организации и собраний актива партийных и непартийных 
большевиков завода. 

Решения пленума ЦК ВКП(б), доклад тов[арища] Сталина, статья тов[арища] Молотова 
были широко доведены до всех рабочих,  И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] и служащих 
завода через работу чтецов-беседчиков и агитаторов. Также были проведены читки статьи 
т[оварища] Уранова «О некоторых коварных приемах иностранной разведки».

Решения пленума и доклад т[оварища] Сталина специально изучался в школах 
парт[ийной] сети и комсомольской сети. Все эти мероприятия по изучению докладов тов[арища] 
Сталина и решений пленума подняли заостренность парторганизации и завода и критической 
оценки целого ряда положений, установившихся в практике работы завода и руководства его 
работы. 

Среди некоторой части хозяйственного и технического руководства производств 
чувствуется некоторого рода растерянность в понимании своей роли руководителя-единоличника 
и необходимость развертывания широкой критики со сплочением всех рабочих, И[нженерно-]
Т[ехнических] Р[аботников] и служащих к выявлению недостатков в работе и их ликвидации. 

Другая часть И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] продолжает оставаться 
в поглощенных только узкопроизводственных текущих дел и не смогла еще подняться к 
руководству всем коллективом в соответствии с указанием т[оварища] Сталина. Это положение 
у части И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] приводит к ослаблению требовательности с 
их стороны и трудовой дисциплины, и отношения к работе со стороны рабочих. 

Имеют место факты прямого отказа подчиняться указаниям сменного инженера 
со стороны рабочих, и этот сменный инженер и после этого не поставил вопроса, так как 
нужно пройти мимо этих фактов. Имея ряд фактов безответственного отношения со стороны 
отдельных коммунистов И[нженерно-]Т[ехнических] Р[аботников] к своей работе, З[аводской] 
П[артийный] К[омитет] на своем заседании крепко поставил о них вопрос и привел к порядку.

Необходимо прямо сказать, что осуществление задачи, поставленной тов[арищем] 
Сталиным об овладении большевизмом, в поднятии чувства ответственности и наведении на 
заводе твердого порядка проходит еще неудовлетворительно. Особенно остро обстоит вопрос 
с ходом капитального строительства и ликвидация последствия вредительства на этом участке 
выправляются плохо. Заканчивание и сдача объектов в эксплуатацию задерживается, а это 
приводит к уменьшению запланированных мощностей завода. 

Важнейшей задачей сейчас перед парторганизацией стоит вопрос о наведении 
большевистского порядка на заводе, укрепления трудовой дисциплины, поднятии чувства 
ответственности и понимания И[нженерно-]Т[ехническими] Р[аботниками] своей руководящей 
роли. 

В этом направлении З[аводскому] П[артийному] К[омитету] предпринимается ряд 
конкретных мер, о которых я Вас информировал при пребывании на заводе. 

СЕКРЕТАРЬ З[АВОДСКОГО] 
П[АРТИЙНОГО] К[ОМИТЕТА] 
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ЗАВОДА № 9    [підпис]                          БАБЕНКО

Держархів Чернігівської обл., ф.П-470, оп.4, спр.691, арк.72 – 83. Оригінал. Машинопис.
______________

1. Датовано за змістом документа.
2. Панков Костянтин Борисович, 1906 р. н., м. Єнісейськ Красноярського краю, РФ, 

росіянин. Освіта вища, закінчив Північно-Кавказький хіміко-технологічний інститут. Проживав у 
м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. Начальник мобілізаційного відділу заводу № 9. 
Заарештований 14.09.1935 р. Чернігівським облсудом 21.02.1936 р. у звинуваченні за ст. 54-11 
КК УСРР виправданий, за ст. 54-10 ч.1 засуджений до позбавлення волі на 5 років. ВК ВС СРСР 
11.09.1937 р. за участь у контрреволюційній правотроцькістській терористично-диверсійній 
організації засуджений до ВМП. Розстріляний 12.09.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований Верховним 
Судом УРСР 01.06.1956 р., 24.05.1958 р. – ВК ВС СРСР. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, 
спр. П-4553. 

3. Так у тексті. Ідеться про Дорофєєва Тихона Дмитровича, 1897 р. н., Курська обл., 
РФ, росіянин, член ВКП(б), освіта вища – закінчив Харківський хіміко-технологічний інститут. 
Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. Начальник контактного цеху заводу 
№ 9. Заарештований 21.09.1935 р. Чернігівським обласним судом 21.02.1936 р. у звинуваченні за 
ст. 54-11 КК УСРР виправданий, за ст. 54-10 ч.1 засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 3 роки. 
Верховним Судом УСРР 29.03.1936 р. вирок залишений у силі. ВК ВС СРСР 11.09.1937 р. за участь у 
контрреволюційній правотроцькістській організації засуджений до ВМП. Розстріляний 12.09.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований відповідно 01.06.1956 р. – Верховним Судом УРСР, 24.05.1958 р. – 
ВК ВС СРСР. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4553.

4. Левін Айзік Ізраїлович, 1902 р. н., смт Урєчьє Любанського р-ну Мінської обл., Білорусь, 
єврей. Освіта середня спеціальна. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської)  обл. 
Помічник механіка заводу № 9. Заарештований 28.09.1935 р. Чернігівським облсудом 21.02.1936 р. 
у звинуваченні за ст. 54-11 КК УСРР виправданий, за ст. 54-10 ч.1 засуджений до позбавлення волі 
на 3 роки. Реабілітований 01.06.1956 р. Верховним Судом УРСР. Докладніше див.: ГДА СБ України, 
м. Суми, спр. П-4553.

5. Бунін Монус Єфроїмович, 1906 р. н., м. Слуцьк Мінської обл., Білорусь, єврей, член 
ВКП(б). Освіта вища. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. Змінний інженер 
заводу № 9. Заарештований 31.08.1935 р. Звинувачувався в троцькізмі та антипартійній діяльності. 
Чернігівським облсудом 21.02.1936 р. виправданий. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, 
спр. П-4553.

6. Буланцев Костянтин Степанович, 1879 р. н., м. Клинці Брянської обл., РФ, росіянин, 
член ВКП(б). Освіта початкова. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. 
машиніст потягу заводу № 9. Заарештований 23.02.1937 р. ВК ВС СРСР 20.11.1937 р. за участь у 
контрреволюційній правотроцькістській диверсійно-шкідницькій організації засуджений ВМП. 
Розстріляний 21.11.1937 р. у м. Київ. Реабілітований 15.12.1956 р. ВК ВС СРСР. Докладніше див.: 
ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3935.

7. Прянишников Родіон Іванович, 1903 р. н. смт Добрянка Ріпкинського р-ну Чернігівської 
обл., українець, член ВКП(б). Освіта вища – закінчив Шосткинський хіміко-технологічний 
інститут. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. Начальник монтажної дільниці 
тресту «Машбуд» заводу № 9. Заарештований 14.02.1937 р. ВК ВС СРСР 11.09.1937 р. за участь у 
троцькістській диверсійній організації засуджений до ВМП. Розстріляний 12.09.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 11.06.1957 р. ВК ВС СРСР. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4333.

8. Разумєєв Микола Олексійович, 1904 р. н. смт Гути Богодухівського р-ну Харківської 
обл., українець. Освіта вища – закінчив Шосткинський хіміко-технологічний інститут. Проживав у 
м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. Начальник відділу капітального будівництва заводу 
№ 9. Заарештований 23.04.1937 р. ВК ВС СРСР 11.09.1937 р. за участь у контрреволюційній 
правотроцькістській організації засуджений до ВМП. Розстріляний 12.09.1937 р. у м. Чернігів. 
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Реабілітований 06.06.1957 р. ВК ВС СРСР. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4329.
9. Герасько Григорій Семенович, 1906 р. н., с. Обмачів Бахмацького р-ну Чернігівської 

обл., українець. Освіта вища, закінчив Шосткинський хіміко-технологічний інститут. Проживав у 
м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. Інженер заводу № 9. Заарештований 09.03.1937 р. 
ВК ВС СРСР 11.09.1937 р. за участь у правотроцькістській диверсійній організації засуджений 
до ВМП. Розстріляний 12.09.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 06.06.1957 р. ВК ВС СРСР. 
Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4663.

10. Тухачевський Михайло Миколайович (1893 – 1937). Народився у с. Олександрівське 
Смоленської губ. У 1918 р. командував 1-ю армією РСЧА під Самарою. У 1919 р. послідовно 
очолював 8-му армію і 5-ту армію у боях із Красновим і Колчаком. У січні – квітні 1920 р. командував 
Кавказьким фронтом. Із квітня 1920 р. – командувач військами Західного фронту. У квітні – червні 
1921 р. командував придушенням Тамбовського повстання. Із 1931 р. – заступник наркому військсправ 
і заступник голови Реввійськради СРСР. Із 1935 р. – Маршал Радянського Союзу. Заарештований 
у травні 1937 р. за організацію військово-фашистської змови в РСЧА. 11.06.1937 р. засуджений до 
ВМП. Розстріляний 12.06.1937 р. Реабілітований у 1957 р.

11. Якір Йона Еммануїлович (1896 – 1937). Народився у м. Кишинів (нині Республіка 
Молдова). Командарм 1-го рангу. Член ЦК КП(б)У в грудні 1925 – травні 1937 р., член політбюро ЦК 
КП(б)У в червні 1930 – травні 1937 р. Член ЦК ВКП(б) в лютому 1934 – червні 1937 р. Із листопада 
1925 р. – командувач Українського, із 1935 р. – Київського ВО. У травні 1937 р. призначений 
командувачем військами Ленінградського ВО, але в командування так і не вступив через свій арешт 
28.05.1937 р. за участь у військово-фашистській змові в РСЧА. 11.06.1937 р. засуджений до ВМП. 
Розстріляний 12.06.1937 р. Реабілітований у 1957 р.

12. Ідеться про ухвалу ЦК ВКП(б) від 13 січня 1937 р. «Про незадовільне партійне 
керівництво Київського обкому КП(б)У та недоліки у роботі ЦК КП(б)У», де зазначалося про 
«засмічення троцькістами» не лише партійних органів Київщини, а й інших партосередків. 

13. Лютнево-березневий пленум ЦК ВКП(б) відбувся 23 лютого – 5 березня 1937 р. У своєму 
виступі Й. Сталін обґрунтував необхідність масових політичних репресій і фактично дозволив масові 
переслідування за політичною, становою, соціальною ознакою.

№ 3
Постанова розширеного пленуму партійного комітету Шосткинського заводу № 9 

про факти «шкідницької діяльності» та план заходів щодо усунення технологічних та 
організаційно-виробничих проблем 

23 жовтня 1937 р.

Враги народа – агенты японо-германского фашизма с троцкистско-зиновьевско-
бухаринской банды, орудовавшие ряд лет в химической промышленности всеми гнусными 
средствами вредили на всех важнейших участках нашей промышленности. 

Орудовавшая банда из троцкистско-зиновьевской шайки шпионов во главе с бывш[им] 
начальником завода Нефедовым, вредительскими действиями нанесла огромный ущерб заводу, 
как в области выполнения плана и капитального строительства, а особенно в области охраны 
труда, техники безопасности и промсанитарии, что создало угрожающие условия работы на 
заводе. I-я мастерская III-го пр[оизводст]ва, II пр[оизводст]во, I-я мастерская V-го пр[оизводст]-
ва, 37 мастерская V-го пр[оизводст]ва.

Решение Февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) о ликвидации последствий 
вредительства как в области выполнения плана и наращивания мощностей завода, а особенно 
в области охраны труда и техники безопасности, выполняются еще недостаточно. Подготовка 
к зиме начата со значительным опозданием и проводится недостаточно интенсивно, что при 
непринятии решительных мер сейчас может привести к значительным затруднениям в работе 



 Мовою документів

25

ряда производств в зимних условиях.
Предписания инспекции в течении ряда лет заводоуправлением игнорировались и не 

выполнялись. Точно также игнорировались и не выполнялись решения пленума завкома.
Отметить, что мероприятия, установленные решением пленума от 7.09.[19]37 г., были 

не выполнены Управлением завода в сроки, предписанные этим решением. Вместе с тем, 
пленум завкома отмечает, что решение пленума о привлечении к ответственности Спурре1 было 
игнорировано, вместо чего приказом зам[естителя] нач[альника] завода т[оварища] Книжник, 
ныне арестованный органами НКВД, Спурре был выдвинут на должность начальника отдела 
техники безопасности.

Все это свидетельствует о недостаточной борьбе. Со стороны завкома не было проявлено 
достаточной большевистской бдительности, вследствие чего враги народа в течение ряда лет 
творили свое гнусное вредительское дело в области охраны труда и техники безопасности.

Отметить, что со стороны техинспекции К[онтрольной] К[омиссии] союза2 не было 
проявлено необходимого контроля и критического отношения к предписаниям, спускаемым 
Гапоном заводу, и не было оказано ему необходимой технической помощи в его работе.

Инспектор ЦК союза3 при завкоме Гапон, несущий непосредственно ответственность 
за состояние охраны труда и техники безопасности на заводе, со своими обязанностями не 
справился, так как, работая свыше пяти лет в этой области, допустил вредительские действия 
врагов народа, не разоблачив их, чем объективно содействовал формированию тяжелых условий 
в области охраны труда и техники безопасности на заводе. Кроме того, Гапоном допущено ряд 
грубейших ошибок, выразившихся в подписании ряда вредительских проектов, в допуске в 
эксплуатацию объектов вредительски построенных – I-я маст[ерская] V-го пр[оизводст]ва, 
4 пр[оизводст]во, II-я маст[ерская] II-го пр[оизводст]ва, 8 пр[оизводст]во.

Отметить, что Райпрокуратурой (прокурор Губаченко), несмотря на материалы, 
своевременно переданные завкомом на ныне арестованных врагов народа Жука, Спурре и 
др[угих], не принимались меры по привлечению к ответственности виновных и тем поощрялись 
безнаказанно вредительские действия этих врагов народа.

Отметить, что состояние санитарно-гигиенических условий на заводе крайне 
неудовлетворительно, сумма 10 000 руб. на противомалярийные мероприятия не использована, 
цеха грязные, спецпитанием и спецодеждой рабочие в полной мере не обеспечены, душевые 
на производствах находятся в антисанитарном состоянии, на отдельных пунктах нет аптечек, 
а существующие не своевременно пополняются. Имеющееся расположение медпунктов не 
обеспечивает полностью отдаленных цехов своим обслуживанием и меры, принимаемые по 
вопросам медобслуживания со стороны промсанврача т[оварища] Космачова, не явились 
достаточными. Отметить, что работы, проводимые по капстроительству, не обеспечены 
соответствующим надзором по охране труда и техники безопасности, что привело к несчастному 
случаю (падение с высоты 4,5 м 2 рабочих на 512 объекте, где монтаж проводится Сумским 
машиностроительным заводом.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Так как технический инспектор Гапон, работая на заводе ряд лет, этого участка 

работы не обеспечил и допустил безнаказанные действия врагов народа в области охраны труда 
и техники безопасности, что и привело к тяжелому положению с охраной труда и техники 
безопасности на заводе.

Поставить вопрос перед ЦК союза о немедленной глубокой проверке работы 
техинспектора при завкоме Гапона, после чего поставить вопрос о пребывании его на заводе.

2. Учитывая же заявление нач[альника] завода Нефедова, что Гапоном были подписаны 
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вредительские проекты и, что им допущены ввод в эксплуатацию незаконченные и вредительские 
объекты, передать материалы на Гапона следственным органам для проверки.

3. Принимая во внимание, что завод действительно испытывает значительные 
затруднения с рабочей силой, считать все же недопустимой имевшей место практику 
применения сверхурочных часов без ведома завкома и инспекции по мотивам недостатка 
рабочей силы (приказ по заводу от 21.09 за № 402, подписанный замест[ителем] нач[альника] 
завода т[оварищем] Книжник), тогда как наряду с этим имели место переделки уже законченных 
объектов с дополнительной затратой рабсилы и средств.

4. Т[оварищам] Кутнему, Зубовичу и Иванову проверить изложенные факты на пленуме 
завкома и выявить виновных в незаконных затратах рабсилы и средств на работах, проводимых 
10-м производством и УКСом.

5. Поручить т[оварищу] Зубовичу проверить изложенные на пленуме факты с рабочими 
XI пр[оизводст]ва т[оварища] Захарченко. (Секретарь отдела найма Неменьшим требовал от 
Захарченко расписки о том, что он будет требовать за вынужденный прогул при восстановлении 
его на работе).

6. Указать начальнику завода т[оварищу] Ивченкову, что ликвидация последствий 
вредительства в области охраны труда и техники безопасности проходит в настоящее время 
неудовлетворительно. 

Для применяемых мероприятий не обеспечивают своевременного решения этих 
вопросов. Точно так же мероприятия, установленные решением пленума завкома от 
7.09 с[его] г[ода], оказались невыполненными в сроки, предписанные этим решением. 
Предложить нач[альнику] завода принять самые решительные меры выполнения настоящего, 
решения, идущего в развороте и в дополнение решения от 7.09 с[его] г[ода] и предупредить 
т[оварища] Ивченкова, что в случае непринятия им решительных мер по выправлению 
создавшегося положения будет поставлен вопрос о наложении на него дисциплинарного 
взыскания.

7. Предупредить завком, цеховые комитеты и инспекцию за недопущение невыполнения 
решений Пленумом завкома.

1) Обязать нач[альников] І-го производства тов[арищей] Щепетова, Комарницкого 
устранить имеющуюся загазованность в цехах путем тщательной герметизации аппаратуры. 
Срок исполнения к 25.10.[19]37 г.

2) Директору завода т[оварищу] Ивченкову разработать проект вентиляции цехов І-го 
пр[оизводст]ва и представить их на утверждение Главка из расчета осуществить строительство 
на 1938 г.

3) Поручить дирекции завода провести исследовательские работы в направлении 
взыскания способов более усовершенствования вентиляции 45 мастерской II-го пр[оизводст]-
ва. Срок исполнения – конец 1937 года.

4) Принять к сведению заявления нач[альника] завода т[оварища] Ивченкова, что 
проведение капитального ремонта цехов 3-го пр[оизводст]ва имеет своей задачей обеспечить 
удовлетворительную вентиляцию.

Предложить нач[альнику] пр[оизводст]ва тов[арищу] Матвиенко систематически 
следить за состоянием оборудования по самой вентиляции, герметизации и не допускать 
загазованности цехов.

5) Предложить начальнику V-го пр[оизводст]ва т[оварищу] Игудину систематически 
поддерживать удовлетворительное состояние вентиляции, следить за правильным 
использованием ее и не допускать загазованности.
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6) Начальнику отдела т[ехнической] б[езопасности] т[оварищу] Трало произвести 
обследование выделяющихся вредностей 4-й мастерской V-го пр[оизводст]ва, в зависимости от 
обследования решить вопрос об улучшении вентиляции. Срок исполнения – 20.11 с[его] г[ода].

7) Обязать нач[альника] І-го пр[оизводст]ва ввести в эксплуатацию существующие 
вентиляционные установки. Срок исполнения – 27.10.[19]37 г.

8) Обязать нач[альника] VІІІ-го пр[оизводст]ва т[оварища] Першукевича снабдить 
рабочих, работающих у агрегатов вентелирующих угольную пыль, распираторами. Срок 
исполнения – 27.10.[19]37 г.

9) Принять к сведению заявления нач[альника] завода тов[арища] Ивченкова в том, что 
к строительству душевой 45 мастерской уже приступлено. Срок окончания 25.11.[19]37 г.

10) Обязывать нач[альника] ІІ-го пр[оизводст]ва привести в порядок душевую и 
раздевалки 43 мастерской к 1.11.[1937 г.]

11) Обязать нач[альника] І-го пр[оизводст]ва тов[арища] Шепетову привести в 
надлежащий и более способный порядок душевую, раздевалки І, ІІ, ІІІ, ІХ мастерской. Срок 
исполнения 1.11.[19]37 г.

12) Предложить дирекции завода проработать вопрос о возможности использования 
части столовой І-го пр[оизводст]ва для общей произведственной мастерской. Срок исполнения 
1.11.[19]37 г.

13) Обязать нач[альника] ІІІ-го пр[оизводст]ва тов[арища] Матвиенко 1.11.[1937 г.] 
привести в образцовое состояние душевую и раздевалки пр[оизводст]ва.

14) Предложить дирекции завода предоставить свои соображения в части размещения 
раздевалок и душевой V-го пр[оизводст]ва. Срок исполнения 15.11. [1937 г.].

15) Обязать дирекцию завода наладить снабжение газированной водой требуемых 
качеств рабочих горячих цехов. Срок исполнения – 15.11.[19]37 г.

16) Предложить дирекции завода проработать вопрос об установке во всех мастерских 
устройств для непрерывного получения кипяченой воды рабочими. Срок исполнения 
15.11.[19]37 г.

17) Предложить дирекции завода оборудовать теплую уборную для 8-го пр[оизводст]ва 
с расчетом пуска в эксплуатацию 1.12.[19]37 г.

18) Обязать завком Заводоуправление пересмотреть нормы спецодежды и спецпитания 
и заключить дополнительное соглашение. Срок исполнения – 15.11.[19]37 г.

19) Обязать всех нач[альников] пр[оизводст]в организовать систематическую починку 
и мойку спецодежды.

20) Заводоуправлению разработать систему поощрения за бережное отношение к 
спецодежде. Срок исполнения – 1.11.[19]37 г. 

21) Поставить вопрос в ЦК союза и Главке о снабжении завода противогазами-шлемами 
вместо применения в настояще время противогаза-маска.

22) Обязать дирекцию завода обеспечить резиновыми фартуками рабочих, коим 
положено по норме. Срок исполнения 15.11.[19]37 г.

23) Заводоуправлению к 15.11.[19]37 г. выявить всех рабочих, неиспользовавших 
профотпуск, и упорядочить отпускную систему, проводя отпуск по разработанным графикам, 
для чего разработать график отпусков.

24) Предложить всем предцехкомов проверить график выполнения намеченых 
мероприятий по подготовке к зиме в установленный срок. Срок проверки – 01.11.[19]37 г.

25) Отметить, что имело место нарушения КЗОТ о сверхурочных работах со стороны 
Заводоуправления (Книжник) начальников цехов [нерозбірливо] в применении сверхурочных 
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работ согласования ЗКХ и инспекции.
27) Обязать дирекцию завода строго руководствоваться при применении сверхурочных 

работ КЗОТ.
28) Тов[арищу] Косманову добиться выполнения всех перечисленных мероприятий, 

борясь за снижение заболеваемости.
29) Обязать заводоуправление ввести в титул 1938 г. строительство заводской 

поликлиники.
30) Предложить отделу т[ехнической] б[езопасности] и промсанврачу представить 

свои соображения об организации на производствах ІІ, ІІІ, V, ХІІ и ІV-м специальных женских 
туалетных помещений. Срок – 1.11.[19]37 г.

31. Начальнику транспортного отдела проработать вопрос об улучшении бытовых 
условий рабочих транспорта и дать на рассмотрение нач[альника] завода.

32. Учесть заявление нач[альника] завода тов[арища] Ивченкова, что помещение для 
мастерской 10-го пр[оизводст]ва уже предоставлено.

33. Предцехкомам и инспектуре установить строгий контроль за выполнением данного 
постановления.

Решение настоящего пленума довести до сведения ЦК союза и Главка.

П.П. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВКОМА:     ШИМАН

ВЕРНО: СЕКРЕТАРЬ ЗКХ:   [підпис]   ЛОСОВСКАЯ

Держархів Чернігівської обл., ф.П-470, оп.4, спр.694, арк.206 – 210. Засвідчена копія. 
Машинопис.
______________

1. Спурре Григорій Іванович, 1888 р. н., м. Шостка Чернігівської губ. (нині Сумської 
обл.), українець, освіта незакінчена вища, студент Шосткинського хіміко-технологічного інституту, 
на час другого арешту працював старшим інженером з техніки безпеки заводу № 9. Заарештований 
16.10.1930 р. Звинувачувався в участі в контрреволюційному угрупованні та агітації проти 
радянської влади. Удруге заарештований 02.10.1937 р., звинувачений в участі в правотроцькістській 
диверсійно-шкідницькій організації. Сумським оперсектором ДПУ 23.01.1931 р. перша справа 
закрита. Шосткинським РВ НКВС справа закрита 16.01.1939 р., повторно – 21.04.1939 р., звільнений 
28.04.1939 р. Докладніше див.: Держархів Сумської обл., ф.Р-7641, оп.3, спр.546; ГДА СБ України, м. 
Суми, спр. П-361.

2. Імовірно, йдеться про контрольну комісію профспілкової організації.
3. Імовірно, йдеться про ЦК профспілок.

№ 4
Заява І. Александровича партійному комітету УНКВС по Чернігівській області про 

розслідування аварії на Шосткинському заводі № 9 

19 червня 1938 р. 

Считаю необходимым поставить в известность партийный комитет УГБ об 
оппортунистических настроениях члена КП(б)У тов[арища] СМЫШНИКОВА1 при проведении 
весьма серьезного дела по антисоветскому троцкистскому диверсионно-вредительскому 
подполью.
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Конкретно сообщаю следующее. 28-го мая с[его] г[ода], по распоряжению нач[альни]ка 
Облуправления НКВД тов[арища] ЕГОРОВА2, я совместно с тов[арищем] СМЫШНИКОВЫМ 
выехали в г. Шостка для проведения ряда мероприятий с целью вскрытия организаторов и 
исполнителей осуществленного диверсионного акта – взрыв чанов в цехе пироксилинового 
производства, который мог повлечь за собой остановку работы оборонного завода № 9 на 
длительный период.

Из перечисленных материалов расследования было видно, что одним из основных 
виновников в этом деле является начальник мастерской указанного завода ВАЛЕНТИНОВ3, 
который в числе других был арестован по распоряжению нач[альни]ка Облуправления НКВД.

Кроме того, в отношении ВАЛЕНТИНОВА имелись косвенные показания арестованного 
активного участника правотроцкистской организации ИЛЬИНА Б.А. о том, что он вел с 
ВАЛЕНТИНОВЫМ антисоветские беседы, подготовляя его к вовлечению в организацию, но 
осуществить вербовку поручил другим участникам организации.

ИЛЬИН показывал, что хотя ему неизвестно завербовали ли ВАЛЕНТИНОВА в 
организацию, но последний проводил вредительскую работу. Допрос ВАЛЕНТИНОВА я 
поручил тов[арищу] СМЫШНИКОВУ, заострив его внимание на серьезность этого дела. 
ВАЛЕНТИНОВ с первого же допроса начал давать неправдивые показания, пытаясь 
опровергнуть заключение экспертной комиссии о том, что самовоспламенение пироксилина в 
чане могло вызвать взрыв в цеху.

Я помог товарищу СМЫШНИКОВУ разоблачить ВАЛЕНТИНОВА, и последний 
признал, что он первоначально давал ложные показания и подтвердил, что взрыв в 
действительности мог быть.

Кроме того, ВАЛЕНТИНОВ признавал себя виновным в том, что он, заведомо зная о 
неисправности чана, не принял мер к его ремонту, что в результате привело к самовоспламенению 
пироксилина.

После этого я дал указания тов[арищу] СМЫШНИКОВУ продолжать допросы 
ВАЛЕНТИНОВА, добиваясь от него признания в принадлежности к антисоветской подпольной 
организации.

Вместо того, чтобы по-большевистски приступить к допросам ВАЛЕНТИНОВА, 
тов[арищ] СМЫШНИКОВ через некоторое время доложил мне, что он сомневается в 
причастности ВАЛЕНТИНОВА к антисоветскому подполью.

Я разъяснил тов[арищу] СМЫШНИКОВУ, что нельзя скоропалительно делать такие 
выводы, тем более, что ВАЛЕНТИНОВ является основным виновником того, что мог произойти 
взрыв чана с пироксилином и подчеркнул, что следует и учитывать показания ИЛЬИНА о том, 
что давал указания о вербовке ВАЛЕНТИНОВА в организацию. Тов[арищ] СМЫШНИКОВ с 
моими доводами не согласился и заявил: «Я не верю в показания ИЛЬИНА, он ради спасения 
своей шкуры может оговорить кого угодно». Я доказывал тов[арищу] СМЫШНИКОВУ, что 
нет никаких оснований не верить ИЛЬИНУ, так как его показания перекрываются показаниями 
других арестованных, но он все же остался при своем мнении.

29-го мая с[его] г[ода] по моему ходатайству нач[альник] облуправления НКВД 
санкционировал арест проходящего по показаниям ИЛЬИНА – инженера завода № 9, ЯКУНИ-
НА Г. А.4, который 30.05.[1938 г.] дал показания о том, что был завербован в троцкистскую 
организацию ИЛЬИНЫМ, по указаниям которого, провел ряд диверсионных и вредительских 
актов на заводе.

ЯКУНИН также показал, что со слов ИЛЬИНА ему известна принадлежность 
ВАЛЕНТИНОВА к троцкисткой организации и что через последнего он лично проводил 



30

Реабілітовані історією. Чернігівська область

вредительскую работу.
Я ориентировал тов[арища] СМЫШНИКОВА на показаниях ЯКУНИНА и предложил 

ему усилить допросы ВАЛЕНТИНОВА, на что получил ответ: «ЯКУНИН врет. Я не верю в 
принадлежность ВАЛЕНТИНОВА к троцкистской организации».

31-го мая с[его] г[ода], был арестован другой участник организации – инженер 
КАРПЕНКО В.И.5, который дал показания о том, что по указаниям ИЛЬИНА он лично 
завербовал в троцкистскую организацию ВАЛЕНТИНОВА и через последнего проводил 
диверсионно-вредительскую работу.

Для того, чтобы научить тов[арища] СМЫШНИКОВА и доказать ему ошибочность его 
поведения, я пригласил его присутствовать при допросе КАРПЕНКО.

КАРПЕНКО, в присутствии тов[арища] СМЫШНИКОВА, давал четкие показания об 
обстоятельствах вербовки им ВАЛЕНТИНОВА в троцкистскую организацию.

После этого я вышел с тов[арищем] СМЫШНИКОВЫМ в другую комнату и разъяснил 
ему, что теперь после показаний КАРПЕНКО уже не следует сомневаться в ВАЛЕНТИНОВЕ.

СМЫШНИКОВ мне на это ответил: «КАРПЕНКО тоже врет. Он завтра откажется от 
своих показаний». 

В связи с этим я отдал распоряжение тов[арищу] СМЫШНИКОВУ след[ственное] дело 
на ВАЛЕНТИНОВА передать оперуполномоченному тов[арищу] ЛЕМСКОМУ и тут же сказал 
ему, что ВАЛЕНТИНОВ под напором улик признает свою принадлежность к троцкистской 
организации.

Тов[арищ] СМЫШНИКОВ вместо того, чтобы понять и признать допущенную им 
крупную ошибку (это в лучшем случае) при ведении следствия по делу ВАЛЕНТИНОВА, 
заявил мне: «Если ВАЛЕНТИНОВ даст показания о своей принадлежности к троцкистской 
организации, то эти показания тоже будут ложными, так как его долго допрашивают».

Из нижеизложенного видно, что тов[арищ] СМЫШНИКОВ, несмотря на веские улики 
против ВАЛЕНТИНОВА (показания КАРПЕНКО, ИЛЬИНА и ЯКУНИНА), необоснованно 
опорочивал таковые и этим самым тормозил ход следствия по делу крупного диверсионного 
акта на оборонном заводе.

Считая поведение тов[арища] СМЫШНИКОВА антипартийным, прошу разобрать этот 
вопрос на очередном заседании Партийного Комитета.

О вышеизложенном я устно информировал секретаря парткомитета тов[арища] 
ДВОРКИНА6.

Член КП(б)У АЛЕКСАНДРОВИЧ

Верно:     [підпис]

19 июня 1938 года7.

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6, спр.5070, т.7, арк.92 – 96. Засвідчена копія. 
Машинопис.
______________

1. Смишніков Василь Федорович, 1905 р. н. Народився у с. Блочніково Білоруської РСР, 
росіянин. Член Компартії із 1925 р. У липні 1934 р. – начальник Лебединського РВ УНКВС по 
Харківській обл. На 23 лютого 1936 р. – в УНКВС по Харківській обл. У квітні 1938 р. – начальник 1-го 
відділення 3-го відділу УДБ УНКВС по Чернігівській обл. У лютому 1942 р. – начальник ОВ НКВД 
75-ї морської стрілецькій бригади, до 23.09.1942 р. – начальник ОВ НКВД 27 гв. стрілецької дивізії, 
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з 23.09.1942 р. – начальник ОВ НКВС 3-ї повітряної армії, на 26.05.1943 р. начальник ВКР СМЕРШ 
3-ї повітряної армії, на 16.08.1943 р.– начальник ВКР СМЕРШ 4-ї ударної армії. Докладніше див.: 
Реабiлiтованi iсторiєю. Сумська область. – Кн. 1. – Суми, 2005. – С. 83; Реабiлiтованi iсторiєю. 
Харкiвська область. Кн. 2. – Харкiв, 2014. – С. 14.

2. Єгоров Андрій Іванович (1904 – 1941) – із 11.04.1937 р. – заступник начальника відділення 
4-го відділу НКВС УРСР. Із 26.02.1938 по 02.12.1938 рр. – начальник УНКВС по Чернігівській обл. Із 
09.1938 по 02.12.1938 р. – в.о. начальника ОВ НКВС КОВО. Заарештований 02.12.1938 р. Засуджений 
08.07.1941 р. ВК ВС СРСР до ВМП. Розстріляний 27.07.1941 р. У реабілітації відмовлено у 1999 р.

3. Валентинов Яків Анатолійович, 1912 р. н., м. Вільнюс, Литва, єврей. Освіта середня 
спеціальна, проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл., завідувач майстерні № 30 
3-го виробництва заводу № 9. Заарештований 28.05.1938 р. Звинувачувався в участі в антирадянській 
диверсійній організації. УНКВД по Чернігівській обл. 31.05.1938 р. справу припинено. Докладніше 
див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3060.

4. Якунін Григорій Олександрович, 1903 р. н., м. Шостка Чернігівської губ. (Сумської 
обл.), українець, член ВКП(б). Освіта вища, закінчив Шосткинський хіміко-технологічний інститут. 
Начальник відділу технічного контролю заводу № 9. Заарештований 29.05.1938 р. Звинувачувався 
в участі в правотроцькістській диверсійно-шкідницькій організації. УНКВС по Чернігівській обл. 
31.05.1938 р. справу припинено. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3060.

5. Карпенко Василь Ілліч, 1903 р. н., м. Шостка Чернігівської губ. (Сумської обл.),  українець, 
член ВКП(б). Освіта вища, закінчив Шосткинський хіміко-технологічний інститут. Викладач школи 
ФЗН при заводі № 9. Заарештований 31.05.1938 р. Звинувачувався в участі в правотроцькістській 
організації та проведенні шкідництва і диверсій. УНКВС по Чернігівській обл. 31.05.1939 р. справу 
припинено. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3060.

6. Дворкін Іосиф Маркович, 1909 р. н., м. Катеринослав Катеринославської губ., єврей. 
Член Компартії з 1929 р. В органах держбезпеки із березня 1932 р. Із 22.03.1936 р. в УНКВС по 
Чернігівській області. 21.02.1945 р. – начальник відділення заготівель інтендантського відділу 
8-ї гвардійської армії 1-го Білоруського фронту. Докладніше див.: Держархів Чернігівської області,
ф.П-470, оп.4, спр.1082, арк.1 – 12. 

7. Документ засвідчений печаткою слідчої частини НКВС УРСР. 
№ 5

Заява від ув’язнених Є. Ольховика1, Д. Пищика2, І. Карпенка3, Ф. Гоя4, О. Гавриленка5, 
Б. Борисенка6, В. Патлаха7, С. Черторизького8 та З. Кусовського9 наркому внутрішніх 

справ СРСР М. Єжову10 з проханням про створення комісії для розгляду їхніх 
кримінальних справ 

17 липня 1938 р.

Наркому внутренних дел СССР, гражданину Ежову от 
следственно заключенных обвиняемых по ст[атьям] 
Ольховик Е.Н. 54-10-11; Пищик Д.В. 54-6-10-11; 
Карпенко И.И. 54-10-11; Гой Ф.И. 54-6-7-9-10; 
Гавриленко А.И. 54-10-11; Борисенко Б.А. 54-6; Пат-
лах В. 54-10-11, Черторизкий С.А. 54-10-11, Кусовский 
54-10-11.

Заявление
Мы, следственно заключенные, находящиеся под стражей при Шосткинском РО НКВД 

Черниговской области по делу контрреволюционной националистической группы и другим 
делам, сидящие по 3 – 4 и 5 месяцев, считаем, что нас держат невинно, и что преступления, 
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которое нам предъявляют, не совершали, и мы обращаемся к Вам, Наркому, с просьбой, 
выделить комиссию и проверить наши дела, дабы установить виновных лиц и справедливо ли 
нас считают врагами народа.

Мы все читали [о] процесс[е] над правотроцкистским блоком11, и в нашем воображении 
является беспредельная пропасть по части ведения следствия над той бандой и нами. Из нас 
искусственно создают врагов народа путем избиения на допросах, заставляют подписывать 
протокол, заготовленный ранее следователем. Особенной жестокостью отличаются следователи 
Стасюк, Тупиченко и другие. 

Нам совершенно не дают говорить в свое оправдание, наших противоречащих 
доказательств не принимают во внимание. Следствие ведется формально. По-бюрократически 
односторонне. Были случаи, когда наши дела просматривал представитель области 
Александрович И.М.12 и при допросе жестоко избивал. А посему, просим выделить комиссию, 
которая бы работала бы под Вашими указаниями и наблюдением. Ибо отдельные работники 
Облотдела НКВД не внушают нам доверие. Что касается Шосткинской прокуратуры, то мы, 
сидя здесь 5 месяцев, ни один раз не могли вызвать прокурора при помощи даже голодовки. 
Таких фактов можно было бы привести десятки, но мы думаем для Вас, Нарком, достаточно и 
этого, чтобы Вы сделали свои выводы.

Заверяем Вас, Нарком, что мы люди преданные делу Партии Ленина, Сталина, полны 
советского патриотизма, которого не сможет разбить ни один выродок троцкистско-бухаринской 
связи. Клянемся Вам, что в дальнейшем будем работать честно и разоблачать призренных 
недолюдков. Ждем Вашего вмешательства.

    1. [підпис]  6. [підпис]
    2. [підпис]   7. [підпис]
    3. [підпис]  8. [підпис]
    4. [підпис]   9. [підпис]
    5. [підпис]
ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.5, вкладиш у конверті. Рукопис на 

тканині13.
______________

1. Ольховик Євген Наумович, 1901 р. н., с. Івот Новгород-Сіверського пов. Чернігівської 
губ. (нині Шосткинського р-ну Сумської обл.), українець, освіта початкова. Проживав у с. Івот, 
заготівельник споживчого товариства. Заарештований 29.08.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 КК 
УРСР. 10.04.1939 р. справу закрито. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми. – спр. П-375.

2. Пищик Денис Володимирович, 1908 р. н., с. Шкирманівка Глухівського пов. 
Чернігівської губ. (нині Шосткинського р-ну Сумської обл.), українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Миронівка Шосткинського р-ну Чернігівської (нині Сумської) обл., лісник Миронівського 
лісництва. Заарештований 04.05.1938 р. за  ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 КК УРСР. 02.01.1939 р. справу 
закрито. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми. – спр. П-294.

3. Карпенко Іван Іванович, 1903 р. н., с. Шкирманівка Глухівського пов. Чернігівської губ. 
(нині Шосткинського р-ну Сумської обл.), українець, освіта початкова. Проживав у с. Шкирманівка, 
тесляр Шкирманівського лісництва. Заарештований 30.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 30.10.1938 р. за участь у контрреволюційній українській націоналістичній 
повстанській організації застосована ВМП. Розстріляний 02.11.1938 р. у м. Чернігів. Докладніше 
див.: Держархів Сумської обл., ф.Р-7641, оп.1, спр. 420.

4. Гой Федір Іванович, 1901 р. н., с. Крупець Глухівського пов. Чернігівської губ. (нині 
Шосткинського р-ну Сумської обл.), українець, освіта початкова, бригадир слюсарів ТЕЦ заводу 
№ 9 (м. Шостка). Заарештований 07.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВС по Чернігівській 
обл. 21.09.1938 р. як до агента-диверсанта німецької розвідки та за участь у контрреволюційній 
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правотроцькістській організації застосована ВМП. Розстріляний 25.09.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 09.04.1957 р. ВТ Київського ВО. Докладніше див.: Держархів Сумської обл., ф.Р-7641, 
оп.2, спр. 826.

5. Гавриленко Олександр Іванович, 1896 р. н., с. Івот Новгород-Сіверського пов. 
Чернігівської губ. (нині Шосткинського р-ну Сумської обл.), українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Івот, працював у колгоспі ім. Голенка. Заарештований 30.04.1938 р. за звинуваченням в активній 
участі в антирадянській українській націоналістичній повстанській організації. 13.07.1939 р. справу 
закрито. Удруге заарештований 11.09.1943 р. за звинуваченням за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 03.01.1944 р. 
справу закрито. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми. – спр. П-273, П-7991.

6. Борисенко Борис Олександрович, 1916 р. н., м. Шостка Сумської обл., українець, освіта 
неповна середня, без визначених занять. Заарештований 08.03.1938 р. Звинувачувався у шпигунстві 
та намірі перейти кордон з Польщею. Шосткинським РВ НКВС 14.01.1939 р. справа закрита. 
Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3797.

7. Патлах Василь Никифорович, 1902 р. н., с. Клишки Кролевевецького пов. Чернігівської 
губ. (нині Шосткинського р-ну Сумської обл.), українець, освіта початкова. Проживав у с. Клишки, 
конюх колгоспу «Борець». Заарештований 21.04.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 КК УРСР. 
29.12.1938 р. справу закрито. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми. – спр. П-384.

8. Імовірно, йдеться про Черторижського Сергія Панасовича, 1904 р. н., м-ко Ямпіль 
Глухівського пов. Чернігівської губ. (нині смт Ямпіль Ямпільського р-ну Сумської обл.), українець, 
освіта неповна середня. Проживав у с-щі Неплюєве Ямпільського р-ну Чернігівської (нині Сумської) 
обл., лісотехнік Ямпільського лісгоспу. Заарештований 09.05.1938 р. за звинуваченням в участі в 
контрреволюційній українській націоналістичній повстанській організації. 22.03.1939 р. справа 
закрита. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми. – спр. П-3272.

9. Імовірно, йдеться про Кусовського Захара Михайловича, 1883 р. н., с. Антонівка 
Новгород-Сіверського пов. Чернігівської губ. (нині Ямпільського р-ну Сумської обл.), українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Миронівка Шосткинського р-ну Чернігівської (нині Сумської) обл., 
конюх лісництва. Заарештований 30.04.1938 р. за звинуваченням за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 КК УРСР. 
Прокурором Шосткинського р-ну 10.01.1939 р. справа закрита. Докладніше див.: ГДА СБ України, 
м. Суми, спр. П-292.

10. Єжов Микола Іванович (1895 – 1940). Народився у м. Петербург у родині робітника, 
росіянин. Член Компартії з березня 1917 р. Освіта – один клас початкового училища, курси марсизму-
ленінізму при ЦК ВКП(б) у 1926 – 1927 рр. У березні 1935 – лютому 1936 рр. – завідувач відділу 
керівних партійних органів ЦК ВКП(б). У вересні 1936 – листопаді 1938 рр. – нарком внутрішніх справ 
СРСР, у листопаді 1936 – квітні 1937 рр. – заступник голови Комітету резервів при РПО СРСР, у січні 
1937 – січні 1939 рр. – член комісії політбюро ЦК ВКП(б) у судових справах. У квітні 1938 – квітні 
1939 рр. – нарком водного транспорту. Заарештований 10.04.1939 р. ВК ВС СРСР 4.02.1940 р.засуджений 
до ВМП. Не реабілітований. Докладніше див.: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 
1934 – 1941: Справочник / [Под ред Н.Г. Охотина и А.Б. Рогинского]. – М., 1999. – С. 184 – 186. 

11. «Процес антирадянського «правотроцькістського блоку» – публічний судовий процес, 
який відбувся 2 – 13 березня 1938 р. На лаві підсудни опинилися державні і партійні керівники СРСР, 
зокрема, О. Риков, М. Бухарін, Х. Раковський та ін. Їх обвинуватили у зрадництві, шкідництві та 
підриві військової спроможності СРСР.

12. Александрович Іона (Іон) Маркович, 1906 р. н. Народився у м. Білосток Гроднен-
ської губ. у родині робітників, єврей. Член ВКП(б) з 1937 р. У 1915 – 1917 рр. навчався у 2-й Одеській 
гімназії. У грудні 1923 – грудні 1925 рр. – робітник Одеської сірникової фабрики, у січні 1926 – травні
1928 рр. – фінагент Вінницького окрфінфідділу; у травні 1926 – січні 1929 рр. – помічник фінінспектора 
Кам’янець-Подільського окрфінвідділу. У лютому – серпні 1929 р. – дільничний уповноважений 
Первомайського окрвідділу ДПУ, у серпні 1929 – вересні 1930 рр. – помічник уповноваженого ОВ 
ДПУ УСРР у м. Миколаїв Одеської обл., у жовтні 1930 – травні 1932 рр. – уповноважений ОВ ДПУ 
УСРР у м. Кіровоград Одеської обл., у липні 1932 – березні 1933 рр. – уповноважений УНКВС по 
Одеській обл., у квітні 1933 – квітні 1935 рр. – уповноважений та оперуповноважений УНКВС 
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по Дніпропетровській обл., у травні 1935 – травні 1938 рр. – начальник відділення 3-го відділу, 
начальник 3-го відділу УДБ УНКВС по Чернігівській обл. Заарештований 20.03.1939 р. Засуджений 
ВТ військ НКВС КОВО 27.03.1940 р. за ст. 206-17 п. «а» до 6 років ВТТ та позбавлення звання 
«старший лейтенант ДБ». Докладніше див.: Держархів Чернігівської області ф. П-470, оп.4, спр.1082, 
арк.1 – 12, ГДА СБ України м. Чернігів, ф.6, спр.5070, т.1 – 8. Про І. Александровича докладніше 
див.: Лисенко О. Вороги чи свідки: покарання співробітників УНКВС по Чернігівській області після 
завершення Великого терору // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2019. – № 1 (51). – С. 194 – 219.

13. Див. С.560.
№ 6

Довідка заступника начальника УНКВС по Чернігівській області Я. Синіцина1 про 
кількість заарештованих та засуджених, які проходять по свідченням учасників 

«правотроцькістської організації» на шосткинських заводах № 9 та № 53

8 лютого 1939 р.
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Сколько всего 
арестовано 108 67 - 16 25 46 Троцкистов 

в прошлом ............  15
Эсеров ……....….... 2
Кулаков ………....... 2
Правых …………... 1
Меньшевиков …..... 1
Бывших 
чиновников ............. 1
Из торговцев …….. 1
Из попов …………  1
Б[ывших] 
офиц[еров]
цар[ской] арм[ии] …2
ВСЕГО:   ……......... 25

Из них:

Рабочих 9 5 - 4 - 2

Инженеров 61 39 - 6 16 31

Техников 13 6 - 1 6 4

Мастеров 13 11 - 2 - 1

Служащих 12 6 - - - 5

Прочих - - - 3 3 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Из числа 25 находящихся под стражей, 6 человек арестованных 
направлены в Москву для использования их в спецтехбюро.

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧ[АЛЬНИКА] УНКВС,
СТ[АРШИЙ] ЛЕЙТЕНАНТ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ           СИНИЦЫН

И[СПОЛНЯЮЩИЙ] Д[ЕЛА] НАЧ[АЛЬНИКА] 
ЭК[ОНОМИЧЕСКОГО] О[ТДЕЛА], 
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ   [підпис]    ЛЕЩИНСКИЙ2
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ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.3, арк.12. Оригінал. Машинопис.
______________

1. Синіцин Яків Микитович (1894 – 1971). Народився у с. Сюзюм Кузнецького пов.
Саратовської губ. у родині сторожа, росіянин. Член Компартії і вересня 1918 р. Закінчив у 1907 – 
1911 рр. двокласне училище у м. Кузнецьк. У 1910  – 1915 рр. – працював сторожем, вагарем, конторником 
на залізниці. Учасник Першої світової війни із травня 1915 р. по лютий 1918 рр. У Червоній армії із 
квітня 1918 р. У червні 1918 – лютому 1919 рр. – помічник секретаря, секретар Кузнецької ЧК, у 
липні 1919 – липні 1920 рр. – воєнком 25-го Саратовського батальйону 12-ї стрілецької бригади ВЧК 
у липні 1920 – лютому 1921 рр. – воєнком 79-го полку військ ВЧК (м. Житомир). У лютому – квітні 
1921 р. – уповноважений ОВ Чернігівського губЧК, у квітні 1921 – березні 1923 рр. – Козелецький, 
згодом Глухівський повітовий уповноважений ЧК – ДПУ. У вересні 1923 – лютому 1925 рр. – 
заступник начальника Новгород-Сіверського, Мелітопольського окрвідділів ДПУ УСРР. У березні 
1925 – січні 1926 рр. – начальник Бердянського окрвідділу ДПУ УСРР. У лютому 1926 – лютому 
1933 рр. – начальник Новоград-Волинського, Овруцького, Полонського, Куп’янського райвідділень 
ДПУ УСРР, у лютому – серпні 1933 р. – начальник Сумського міського відділення ДПУ. У жовтні 1933 
– квітні 1937 рр. – начальник оперпункту ОДТВ ОДПУ–НКВС СРСР ст. Козятин Південно-Західної 
залізниці. У квітні – вересні 1937 р. – начальник Конотопського райвідділення НКВД, у вересні 
1937 – травні 1938 рр. – начальник 11 відділу УДБ, у травні 1938 – травні 1940 рр. – заступник начальника 
УНКВС по Чернігівській обл., у травні 1940 – березні 1941 рр. – заступник начальника УНКВД по 
Волинській обл., у березні – липні 1941 рр. – начальник УНКВС по Станіславській обл. У липні – серпні 
1941 р. – начальник охорони тилу 13 корпусу Південно-Західного фронту. У вересні 1941 – жовтні 
1944 рр. – начальник Зиковської колони масової роботи у Красноярську. Із вересня 1945 р. працював 
начальником табірних пунктів, виправних колоній у Львівській та Дрогобицькій обл. Із грудня 
1953 р. – на пенсії. Помер у м. Львів. 

2. Лєщинський Володимир Юхимович (1904 – ?). Народився у с. Кожанка (нині 
Фастівського р-ну Київської обл.), українець. Закінчив 4-класне залізничне училище у м. Фастів. 
Член ВКП(б) із 1927 р. У 1921 – 1922 рр. – ремонтний робітник на ст. Кожанка. У 1923 р. – 
профуповноважений Спілки цукорників по роботі серед сезонних працівників с. Кожанка. У 
1925 – 1926 рр. – завідувач ЕКВ райкому КСМ, керуючий справами профспілок. У 1926 – 1928 рр. – 
у лавах РСЧА. У 1928 – 1930 рр. – голова завкому цукрового заводу с. Кожанка. У 1930 р. – голова 
завкому машинобудівного заводу «Червоний Жовтень» у м. Фастів. У 1930 – 1931 рр. – член президії, 
секретар Фастівському райвиконкому. У 1931 р. – голова правління Фастівської райспоживспілки. У 
1932 р. – позаштатний уповноважений СПВ Остерського райвідділення Чернігівського облвідділу 
ДПУ. У 1933 – 1935 рр. – помічник уповноваженого, уповноважений Шосткинського райвідділення 
ДПУ – НКВС. Із 1.04.1937 р. – оперуповноважений 3-го відділення ЕКВ, із 1.04.1938 р. – помічник 
начальника відділення 3-го відділу УДБ, із 25.11.1938 р. – тво начальника 9-го відділення УНКВС по 
Чернігівській обл. Заарештований 20.03.1939 р. На момент арешту – тимчасово виконуючий посаду 
начальника економічного відділу УДБ УНКВС по Чернігівській обл. Засуджений ВТ військ НКВС 
Київського округу 27.03.1940 р. за ст. 206-17 п. «а» до 3 років ВТТ, без ураження в правах. Під час 
Другої світової війни – сержант 220-го армійського запасного стрілецького полку. Докладніше див.: 
Держархів Чернігівської обл., ф.П-470, оп.4, спр.1082, арк.1 – 12; ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6, 
спр.5070, т.1 – 8.

№ 7
Довідка заступника начальника слідчої частини УДБ УНКВС по Чернігівській 

області М. Григоренка1 про кількість засуджених та заарештованих осіб – учасників 
«антирадянських правотроцькістських організацій» на шосткинських заводах № 6, № 9 

та № 53 
[не раніше 8 лютого1939 р.]2 

Из вторичного просмотра протоколов допросов осужденных и арестованных, 
участников а[нти]с[оветских] правотроцкистских организаций по заводам № 9, № 53, 
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установлено следующее количество лиц, проходящих по показаниям:
Завод № 9

Всего проходит по показаниям – 274 чел[овека].
В том числе:
а) осужденных по делам – 66;
б) находящихся под арестом – 17;
в) освобожденных – 10;
г) участ[ников] организации не репрессированных – 144;
д) вредителей и диверсантов не репрессированных – 22;
е) правых не репрессированных – 4;
ж) троцкистов не репрессированных – 9;
з) прочий а[нти]с[оветский] элемент – 2.
По заводу № 53
Всего проходит по показаниям – 117 челов[ек]
В том числе:
а) осужденных по делам – 13 чел[овек];
б) освобожденных – 16;
в) уч[астников] организации не репрессир[ованных] – 79;
г) участники правых и вредители – 5.
По фабрике № 6 (кинопленочная)
Всего проходит по показаниям, как участники правотроцкистской организации – 

11 чел[овек].
Всего проходит по показаниям по заводам № 9, 53, фабрике № 6 – 402 челов[ека], в том 

числе не репрессированных – 275 чел[овек].
ПРИМЕЧАНИЕ: в числе осужденных имеются проходящие по показаниям участники 

организации по заводу № 53, которые были арестованы не Черниговским облуправлением, но 
ориентировки высылались.

2) В числе осужденных лиц, проходящих по показаниям участников организации по 
заводу № 9, имеется 7 челов[ек]3, которые арестовывались не Черниговским облуправлением.

3) В числе проходящих по показаниям и указанных как не репрессированные, возможна 
неточность, т[ак] к[ак] аресты могли быть произведены по ориентировкам на других заводах, 
что по нашим учетам не обнаружено.

Справку на основании имеющихся показаний репрессированных участников а[нти]-
с[оветских] организаций составили:

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧ[АЛЬНИКА]
 СЛЕДСТВЕННОЙ ЧАСТИ УНКВД [підпис]   ГРИГОРЕНКО

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ЧАСТИ      [підпис]   ТРЕПАЧЕНКО

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.3, арк.13 – 14. Оригінал. Машинопис.

______________
1. Григоренко Микола Васильович, 1912 р. н., член Компартії із 1932 р. В органах ВНК−

ОДПУ−НКВС із 1938 р.
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2. Датовано за сусідніми документами справи.
3. Тут і далі підкреслення у тексті.

№ 8
Протокол допиту заарештованого О. Коваленка1 про методи провадження слідства 

співробітниками УНКВС по Чернігівській області стосовно працівників шосткинських 
підприємств 

21 березня 1939 р.

Протокол допроса
КОВАЛЕНКО Александра Иосифовича,

1908 года рождения, уроженец г. Сталино – Донбасс, украинец, граждан[ин] СССР, из 
рабочих, с высшим образованием – инженер-химик, б[ес]п[артийный] бывший начальник 1-й 
мастерской 5-го производства завода № 9 в г. Шостке. До ареста – инженер-исследователь на 
кинопленочной фабрике № 6 в г. Шостке.

ВОПРОС: Чем Вы можете дополнить свои показания о деятельности антисоветской 
правотроцкистской организации на заводе № 9 и фабрике № 6?

ОТВЕТ: Я от всех своих показаний, данных мною на следствии, о существовании и 
деятельности антисоветской правотроцкистской организации на заводе № 9 и фабрике № 6, 
отказываюсь, так как они являются ложными.

ВОПРОС: Объясните, почему Вы следствию давали ложные показания?
ОТВЕТ: Участником антисоветской правотроцкистской организации я никогда не был, 

и о существовании таковой на заводе № 9 и на фабрике № 6 я не знал.
Ложные показания следствию я дал по следующим причинам:
1. В сентябре месяце 1937 года, после ареста, будучи вызван на допрос следователем 

Шосткинского Райотдела НКВД СТАСЮКОМ, я заявлял последнему, что участником 
правотроцкистской организации я не являюсь. Следователь СТАСЮК мне заявил, что я могу 
ни в чем не сознаваться и все равно меня расстреляют, так как следствие располагает для этого 
достаточными материалами, и дальше заявил, что если же будешь сознаваться, то это спасет 
тебе жизнь.

Кроме этого, следователь СТАСЮК угрожал арестовать жену, если я не буду сознаваться.
Я болен неврастенией и не могу долго стоять на ногах, т[ак] к[ак] у меня больное 

сердце. Следователь СТАСЮК держал меня на ногах по целым часам. 
2. Заявление от 4.10.1937 г. на имя Наркома внутренних дел написано мною под 

диктовку следователя КОЦЮБЕНКО. В собственноручных показаниях, написанных мною 
также от 4.10.1937 г., я о контрреволюционной организации не писал, а уже в составленном 
протоколе от 5.10.1937 г. следователем КОЦЮБЕНКО было написано о контрреволюционной 
организации и о людях, указанных мною в собственноручных показаниях, было указано, как об 
участниках правотроцкистской организации.

На дальнейших допросах следователь ЧУРАШЕВ назвал мне ряд лиц, как якобы 
участников контрреволюционной организации, которых я должен включить в свой список. 
На мой ответ, что я не знаю о них ничего, ЧУРАШЕВ ответил: «Так Вы же знаете, что они 
арестованы, следовательно, они враги народа. Они работали в одной с Вами промышленности 
и были в одной и той же организации, и нужно их включать в список». Дальше он мне заявил, 
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что если же я пропущу хотя бы одного человека, то это будет рассматриваться, как продолжение 
«борьбы» с Советской властью. Называл следователь ЧУРАШЕВ следующих лиц: КОТТ Д.Я., 
ФРИДЛЕНДЕРА и другие фамилии, которых сейчас я не помню.

Следователь ЧУРАШЕВ, а позже ЛЕЩИНСКИЙ объяснили мне, что если я 
буду сознаваться, уличать на очных ставках и т[ак] д[алее], то меня пошлют работать по 
специальности, а если не буду сознаваться, то меня уничтожат.

Мною также даны ложные показания под влиянием боязни быть подвергнутым 
физическим методам допроса, так как мне угрожал этим следователь КОЦЮБЕНКО.

Кроме этого, в одной камере со мной в Шостке сидел арестованный НИПОД, бывший 
начальник мастерской 1-го производства завода № 9, который на следствии сознался, т[о] е[сть] 
дал ложные показания, и был освобожден, поэтому я также думал, что после того, как я дам 
следствию показания, меня освободят. 

4. По фабрике № 6 мною были даны ложные показания потому, что следователь 
ЛЕЩИНСКИЙ настоятельно требовал, чтобы я написал, что на фабрике № 6 существует 
контрреволюционная организация, говоря при этом, что не ты, так другой об этом скажет и 
тогда тебе будет очень плохо. 

Зная, что необъективность следствия может привести к тому, что кто-нибудь станет на 
путь лжи, я, в целях гарантии себя, пошел на путь клеветы. По части вредительской деятельности 
мною в показаниях указаны существовавшие неполадки на заводе № 9, и являлись ли они в 
действительности вредительскими и диверсионный актами – я не знаю.

ВОПРОС: Значит Вы в предъявленном Вам обвинении виновным себя не признаете?
ОТВЕТ: Да, не признаю.
ВОПРОС: В чем же Вы признаете себя виновным?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что:
1) я оклеветал людей в своих показаниях, назвав их участниками антисоветской 

организации, о чем мне не было известно.
2) в том, что я по приказанию б[ывшего] начальника отдела технического контроля 

з[аво]да № 9 ШАПИРО Е. в формулярах на некоторые партии порохов проставил показатели 
по золе, не имея анализов на содержание золы частных партий пироксилина, что на качестве 
пороха совершенно не отразилось.

3) что я проставлял в формулярах на малые партии порохов не действительно 
пошедшую партию спирта на обезвоживание пироксилина, а очередную, так как отсутствовали 
достаточной емкости приемки спирта, что в результате также на качестве пороха не отражалось, 
так как применяемый спирт всегда был кондиционным, но это и названный факт выше, являлся 
с моей стороны подлогом.

4) в том, что я подписал заключение на качество битой пленки на фабрике № 6 совместно 
с СОЛОВЬЕВЫМ неправильно, из желания гарантировать себя от могущих быть последствий, 
так как переработка пленки была связана с сушкой, и по каким-либо причинам мог быть вызван 
пожар, и я бы нес ответственность как давший заключение о ее пригодности к переработке.

Допрос прерван, протокол с моих слов записан правильно, мною прочитан, в чем и 
расписываюсь.

КОВАЛЕНКО

ДОПРОСИЛ: НАЧ[АЛЬНИК] 3 ОТДЕЛЕНИЯ 
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ЭК[ОНОМИЧЕСКОГО] О[ТДЕЛА] УГБ
МЛ[АДШИЙ] ЛЕЙТЕНАНТ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     [підпис]           ГРИГОРЕНКО

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.1, арк.308 – 310. Засвідчена копія. 
Машинопис.

______________
1. Коваленко Олексій Йосипович, 1908 р. н., м. Донецьк Донецької обл., українець. Освіта 

вища. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл., інженер Шосткинської фабрики № 6. 
Заарештований 16.09.1937 р. Особлива нарада при НКВС СРСР 17.01.1940 р. зарахувала попередній 
арешт як покарання за участь у «контрреволюційній правотроцькістській організації». Реабілітований 
25.10.1989 р. прокуратурою Сумської обл. Докладніше див.: Держархів Сумської обл., ф.Р-7641,
 оп.6, спр.35.

№ 9
Витяги із протоколів допитів арештованого Б. Ільїна про фальсифікацію кримінальної 
справи «правотроцькістської організації» серед працівників Шосткинського заводу № 9 

21 березня 1939 р.

Протокол допроса Ильина Бориса Авдеевича 
1904 года рождения, уроженец и житель гор[ода] Шостка Сумской обл. с высшим 

образованием – инженер-химик. До ареста – начальник объекта № 512-505 Шосткинского 
оборонного завода № 9.

ВОПРОС: Чем Вы можете дополнить свои показания о деятельности антисоветской 
правотроцкистской организации, существовавшей на Шосткинском оборонном заводе № 9 в 
г. Шостка?

ОТВЕТ: От своих показаний, данных на следствии, о существовании и деятельности 
антисоветской правотроцкистской организации на заводе № 9 я отказываюсь, т[ак] к[ак] они 
являются ложными. Я заявляю следствию, что никогда я участником антисоветской организации 
не являлся, и о существовании последней на Шосткинском оборонном заводе мне ничего не 
было известно.

ВОПРОС: Объясните, почему следствию Вы давали ложные показания?
ОТВЕТ: Ложные показания мною даны вследствие всевозможных угроз, оскорблений 

и морально-психологической атаки со стороны следователя Александровича А.М.1 Кроме 
этого, мне были прочитаны показания ряда лиц, кои называли себя участниками антисоветской 
организации, и в своих показания указывали, что и я являюсь участником организации. Я сейчас 
же после этого категорически заявил, что показания эти являются ложными, необоснованными 
и, что такое действие со стороны прочитанных мною участников организации есть не что 
иное, как клевета, ложь, расценивая как вражеская деятельность, направленная на разбивку и 
уничтожение большевистских кадров.

Следователь АЛЕКСАНДРОВИЧ А.М. мне заявил, что органы НКВД ошибок никогда 
не делают и, если уже меня арестовали, на что была дана санкция двух наркомов2, то мне 
деваться некуда, и, что я должен понять, что это необходимо и приступить немедленно писать 
о своей контрреволюционной деятельности в пороховой промышленности и, в частности, на 
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заводе № 9, где я работал.
Я долго никак не мог понять, каким образом я оказался врагом народа, и не мог 

понять, во имя чего требуются от меня по существу ложные показания, хотя формально 
АЛЕКСАНДРОВИЧ А. М. мне заявил: «Писать нужно только правду и не клеветать на честных 
людей».

На втором моем допросе, т[о] е[сть] 10.10.[19]37 г. под большим нажимом под диктовку 
АЛЕКСАНДРОВИЧА я писал заявление, в котором указал, что состою активным участником 
троцкистской организации, существовавшей в пороховой промышленности и, в частности, на 
заводе № 9, и завербован в указанную антисоветскую организацию быв[шим] руководителем 
организации начальником завода ЗИЛЬБЕРБОРТОМ Т. И., который умер в 1934 г.

В этом же заявлении я указал, что состою в антисоветской организации с 1933 года. 
Как я уже указывал, я понятия не имел о существовании такой организации, которая ставила 
своей целью проводить вредительско-диверсионные акты на заводе с целью ослабления 
обороноспособности страны во имя осуществления политики троцкизма.

О программе действий и цели организации меня ознакомил АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
прочитав показания участников организации НЕФЕДОВА, НИКИТИНА, ЖУКА и др.

На первом моем допросе я категорически отрицал предъявленные мне обвинения в 
части принадлежности моей к контрреволюционной организации, признавая за собой целый 
ряд ошибок, недочетов, безобразий, которые, несомненно, имели место в моей практической 
работе на протяжении 1933 – 1937 гг.

Таким образом, после длительных воздействий, угроз, оскорблений со стороны 
следователя АЛЕКСАНДРОВИЧА, вынудили меня писать ложные показания на целый ряд 
честных людей, в том числе и на себя. АЛЕКСАНДРОВИЧ мне заявил, что я должен написать 
о своей контрреволюционной деятельности на протяжении целого тома, указав не меньше ста 
человек участников организации. Я решил писать и писать, не жалея себя, в первую очередь, 
и других работников завода, с которыми был связан в той или иной степени по совместной 
честной работе на заводе.

В первую очередь я записал как участников антисоветской организации всех арестован-
ных до моего ареста и ряд инженерно-технических работников завода, кои имели в своей 
практической работе ошибки, известные мне. Причем следует отметить, что в подавляющем 
большинстве фамилии участников организации назывались АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, а я 
придумывал и выдумывал на каждого участника организации различные факты и обстоятельства, 
которые имели и не имели места, оформляя это как сознательную контрреволюционную 
деятельность.

Следует указать, что перед оформлением и в процессе оформления названных мною 
и взятых по требованию АЛЕКСАНДРОВИЧА участников организации, последний, то есть 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, мне заявил, что если я буду так помогать следствию в разоблачении 
врагов, мне будет дано небольшое наказание и будет дана хорошая характеристика в своей 
жизни. Я чувствовал и понимал, что этим я приношу огромный вред для Советской страны и, 
несомненно, пользу для действительных врагов, которые бесспорно существуют как внутри 
страны, так и вне ее. Я с этим внутренне сильно переживал и вынужден был после того, как я 
сказал: «А», говорить: «Б», и так далее и так далее, изложив всю эту исключительную ложь и 
клевету от начала до конца на протяжении целого тома, выполняя всю эту гнусную роль под 
влиянием АЛЕКСАНДРОВИЧА, который обладал большой психикой воздействия на меня.

Мною указано в своих протоколах допросов до восьмидесяти человек, которые мне 
были известны как участники организации, в том числе и целый ряд лиц, кои были завербованы 
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лично мною. Количество и фамилии участников организации мною были не сразу указаны, я 
думал, что этим ограничится следователь АЛЕКСАНДРОВИЧ, но фактически мне пришлось 
постепенно в несколько приемов после исключительного нажима и воздействия со стороны 
АЛЕКСАНДРОВИЧА писать все больше и больше участников организации, дойдя в конечном 
итоге до указанной цифры.

Я неоднократно заявлял АЛЕКСАНДРОВИЧУ после его настойчивых требований 
объяснить ему, почему я боюсь сразу написать о всех участниках организации, что мне не хочется 
оголять завод кадрами, причем кадрами квалифицированными. Попав под исключительное 
влияние АЛЕКСАНДРОВИЧА, выполняя по существу его требования, я оформлял 
соответствующим образом того или иного, известного мне как честного работника – как 
участника организации. Впоследствии, т[о] е[сть] апрель-июль 1938 г., после соответствующего 
инструктажа со стороны АЛЕКСАНДРОВИЧА, я начал писать сам протоколы допросов, излагая 
деятельность того или иного участника организации по шаблону, по стандарту с небольшими 
изменениями.

Одновременно с этим АЛЕКСАНДРОВИЧ и ШПЕРЛИНГ3 мне заявили, что я буду 
ими использован на очных ставках для изобличения и разоблачения целого ряда «участников 
организации», которые упорствуют в показаниях о принадлежности их к организации. Эту 
гнусную миссию я выполнял блестяще, по отзыву АЛЕКСАНДРОВИЧА и ЛЕЩИНСКОГО. 
Таким образом, я стал превращаться в провокатора и клеветника, сознавая прекрасно внутренне, 
что я этим наношу по существу большой вред для Советской страны, но, к сожалению, 
вследствие отсутствия во мне достаточного гражданского мужества и настойчивости, я 
вынужден был грузнуть в эту грязь, рутину все глубже и глубже, выполняя волю и требование 
АЛЕКСАНДРОВИЧА и ЛЕЩИНСКОГО, которые мне формально неоднократно говорили, что 
говорить и писать нужно только правду, но на протяжении всего периода моего следствия я 
вынужден был называть черное белым и наоборот, что принималось указанными следователями, 
как действительное. Перед очными ставками с НЕФЕДОВЫМ и НИКИТИНЫМ, имевшими 
своей целью закрепить мою причастность к антисоветской организации, я был предупрежден 
ШПЕРЛИНГОМ и АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, что я должен без всяких разговоров подтверждать 
слова НЕФЕДОВА и НИКИТИНА, знающих меня как участника антисоветской организации, 
что мною на указанных ставках было целиком и полностью подтверждено мое участие и 
принадлежность к антисоветской организации. Подчеркиваю, что со стороны ШПЕРЛИНГА 
и АЛЕКСАНДРОВИЧА были неоднократные угрозы по отношению ко мне, выражавшиеся 
в том, что если я изменю свою тактику в отношении разоблачения и изобличения «врагов 
народа», меня будет ожидать суровая мера наказания, вплоть до расстрела, что от моего 
поведения будет зависеть благополучие семьи моей и, что, если я буду упорствовать, т[о] е[сть] 
не буду подтверждать свою принадлежность к антисоветской организации, я буду избит, буду 
кровью харкать и т[ак] д[алее]. Перечисленные моменты и обстоятельства заставили меня 
написать и оклеветать честных людей и себя, от чего я сейчас категорически отказываюсь 
и заявляю со всей искренностью и прямотой, что я никогда не знал и не слыхал о наличии 
на заводе № 9 антисоветской организации, меня никогда никто не вербовал ни в какую 
антисоветскую организацию, и я лично также никогда никого не вербовал. Все мои показания 
являются вынужденными, ложными, от которых я категорически отказываюсь, что было мною 
подтверждено устно 20 марта 1939 г. зам[естителю] начальника Областного Управления НКВД 
по Черниговской области, начальнику 3-го Отдела и Областному Прокурору.

Считаю необходимым заявить, что за мою такую помощь следствию АЛЕКСАНДРОВИЧ 
и ЛЕЩИНСКИЙ обещали мне, что я буду работать в одном из институтов НКВД в Москве, на 
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что есть санкция Наркома Внутренних Дел СССР, и, что мне не придется выступать на суде 
в качестве свидетеля по отношению к ряду лиц, кои мною завербованы, мотивируя тем, что 
следствию и суду все ясно, и суд будет только документальный. Фактически я был отправлен 
8 октября 1938 г. в Москву с целью использовать меня по специальности в одном из институтов 
НКВД в Москве. Вместо этого я просидел три месяца в Бутырской тюрьме вместо обещанной 
работы и возвратился обратно в г. Чернигов.

Допрос прерван. Писал собственноручно ИЛЬИН. […]4

21 травня 1939 р.

ВОПРОС: Покажите следствию о порядке проведенных очных ставок между Вами, 
ВОЛГИНЫМ5 и ГЕРГЕЛЕМ6?

ОТВЕТ: Очная ставка с ВОЛГИНЫМ у меня была в июне месяце. Перед очной ставкой 
АЛЕКСАНДРОВИЧ меня предупредил, что мне будет дана очная ставка с ВОЛГИНЫМ, 
которого я должен во чтобы то ни стало расколоть и убедить его, что он был активный участник 
контрреволюционной организации, и, что другого пути нет. 

Я знал, что ВОЛГИН был очень близок с руководством завода, а также мне были 
известны недочеты по І производству, где начальником был ВОЛГИН.

Я на очной ставке, по требованию АЛЕКСАНДРОВИЧА заявил, что я являюсь 
активным участником контрреволюционной организации с 1933 г. и завербован быв[шим] 
начальником завода ЗИЛЬБЕРБОРТОМ, который перед моей вербовкой заявил, что ВОЛГИН 
является также участником организации. 

ВОЛГИН пожал плечами и сказал: «Что с тобой, Борис Авадьевич? Я тебя знал 
как порядочного честного человека, а тут вдруг ты, оказывается, являешься участником 
организации».

Я ему, ВОЛГИНУ, сказал: «Надо писать и больше ничего», прижимая его фактами 
производственного порядка. ВОЛГИН долго упирался, не хотел признавать свое участие, и 
потом, после убедительных, настойчивых требований АЛЕКСАНДРОВИЧА, ВОЛГИН решил 
писать, что он является участником организации и был, в частности, связан со мною как с 
участником организации.

Должен сказать, что я ВОЛГИНА знал только как честного коммуниста, у которого, 
конечно, было очень много ошибок и недочетов в работе. С ним я был таки связан, но не как 
участники организации, а по совместной честной работе в заводе.

Таким образом, и здесь была моя роль гнусной провокаторской. После очной ставки 
АЛЕКСАНДРОВИЧ меня похвалил за умение раскалывать и убеждать людей.

Очная ставка с ГЕРГЕЛЕМ у меня была в июне или июле месяце. Перед очной ставкой 
АЛЕКСАНДРОВИЧ мне заявил: «Как Вам, Борис Авадьевич, нравится, – ГЕРГЕЛЬ говорит, 
что он не знает, что ИЛЬИН является участником организации. 

Вам следует убедить его и доказать, что Вы, т[о] е[сть] я, являюсь участником 
организации, и, что был связан с ГЕРГЕЛЕМ по совместной контррев[олюционной] работе». 
На очной ставке я точно выполнил требование АЛЕКСАНДРОВИЧА, хотя ГЕРГЕЛЬ вначале 
категорически отказывался в том, что я являюсь участником организации.

После длительных разговоров ГЕРГЕЛЬ сказал: «Ну, если ты хочешь, чтобы я и тебя 
считал участником организации – согласен это сделать». С ГЕРГЕЛЕМ я таки связан был по 
работе, но по честной, отнюдь не контрреволюционной. Эта миссия, возложенная на меня 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, была также выполнена с похвалой.

На поставленный вопрос мною записано собственноручно, в чем и расписываюсь7. […]
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11 липня 1939 р.

ВОПРОС: На следствии Вы показали, что после своего ареста на допросах по 
требованию АЛЕКСАНДРОВИЧА оговаривали многих советских специалистов оборонного 
завода № 9. Подтверждаете ли Вы свои показания об этом и в чем конкретно признаете себя 
виновным?

ОТВЕТ: Данные мною показания от 21 марта 1939 года, 21 мая 1939 года целиком и 
полностью подтверждаю.

О существовании антисоветской правотроцкистской вредительской диверсионной 
организации впервые я услышал после ареста от следователя АЛЕКСАНДРОВИЧА.

До подачи мною заявления о «признании», еще в сентябре м[еся]це 1937 года 
и в начале октября, АЛЕКСАНДРОВИЧ меня предупреждал, что на меня имеются 
многочисленные показания со всего Советского Союза, подтверждающие мою принадлежность 
к контрреволюционной организации. После моего категорического отказа, о чем был составлен 
протокол, АЛЕКСАНДРОВИЧ без допроса меня по делу, зачитал показания НЕФЕДОВА, 
НИКИТИНА, ЖУКА, ТИМОФЕЕВА из какого-то дела, которое преподнес мне и для убеждения 
показал протоколы и личные показания этих лиц, где я увидел их собственноручные подписи из 
предъявленных показаний. Повторяю, что это было без допроса и фиксации моих показаний, я 
узнал о существовании антисоветской организации на заводе № 9, как показывали арестованные, 
о целях и задачах организации и ее программе, и персональных участниках, фамилии которых я 
увидел в протоколах, в том числе и свою фамилию.

Таким образом, я АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ был введен полностью в курс дела, 
что сориентировало меня, как начать писать «признание» в части принадлежности к 
контрреволюционной организации. При этом АЛЕКСАНДРОВИЧ мне заявил, я как старый 
работник завода, занимавший определенное положение на заводе и пользовавшийся авторитетом 
в общественных партийных организациях, должен дать не менее 100 человек участников 
организации.

Говоря об этом, АЛЕКСАНДРОВИЧ добавил: «Нам и без Вас эти люди известны, 
но мы хотим проверить Вашу откровенность в раскаивании, что послужит основанием для 
возможности применения легкого наказания к Вам в связи с тем, что Вы этим самим окажете 
следствию большую помощь».

По указанным мною причинам в предыдущих показаниях, я согласился писать 
заведомо ложное заявление о наличии контрреволюционной организации и своей, якобы, 
принадлежности к этой организации. При этом я обратился к АЛЕКСАНДРОВИЧУ и сказал: 
«Как писать?» АЛЕКСАНДРОВИЧ ответил: «В этом я Вам помогу, пишите». Все заявления я 
написал на имя следователя АЛЕКСАНДРОВИЧА, исключительно под его диктовку от начала 
до конца. АЛЕКСАНДРОВИЧ диктовал, а я писал.

После написанного мною заявления под диктовку АЛЕКСАНДРОВИЧА последний 
предложил мне персонально указывать участников организации. До этого же я узнал о многих 
участниках организации из показаний, предъявленных мне АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, о ряде 
арестованных инженеров я знал, будучи еще на свободе.

В процессе писания первого списка лиц АЛЕКСАНДРОВИЧ подсказывал мне, как 
участников организации ряд инженеров, как, например, ГРУДЗИНО, ЯКУНИН и ряд других.

В первом списке-черновике я перечислил примерно до 30 человек. АЛЕКСАНДРОВИЧ 
напомнил мне и указал, что мне не нужно бояться работников треста, об аресте которых мне 
известно и назвал фамилию КОТТА, СВЕТЛОВА, ПУТИМЦЕВА, которых я также, по подсказу 
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АЛЕКСАНДРОВИЧА, записал в черновой список как участников организации. В протоколе, 
который был оформлен АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, спустя около 4-х м[еся]цев КОТТ, СВЕТЛОВ, 
ПУТИМЦЕВ были записаны, как руководители антисоветской организации в пороховой 
промышленности. Тогда же я добавил к ним инженера КОМАРОВА как участника организации, 
которого я знал как начальника моботдела «Главазота»8, и о принадлежности его к организации, 
как и других, мне не было известно.

Черновой список вначале писал АЛЕКСАНДРОВИЧ, в котором написал своей рукой 
15-20 человек, затем дал его для продолжения мне.

Список писался 10 октября 1937 года, в день подачи заявления.
Конкретно я признаю себя виновным в том, что написал заведомо ложное заявление о 

принадлежности своей к контрреволюционной организации.
Моя вина в том, что я оклеветал большое количество людей, работающих на оборонном 

заводе № 9, которые мне были известны как честные советские специалисты, о принадлежности 
которых к организации никогда не было известно до ознакомления АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ с 
материалами следствия и подсказов на допросах.

Я также виноват и в том, что давал согласие АЛЕКСАНДРОВИЧУ в том, что на очных 
ставках, которых у меня было до 18-ти, я буду убеждать честных людей в необходимости 
подтверждения принадлежности к «контрреволюционной организации», как себя, так и их, 
что мною после инструктажа перед очными ставками и делалось. Я АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ 
предупреждался в необходимости подтверждения своих личных показаний в отношении 
принадлежности к организации, [а] так[же] и лиц, с которыми проводились очные ставки. 
На очных ставках я, зная неполадки, ошибки в практической работе завода, выставлял их как 
сознательно контрреволюционное вредительство, убеждая при этом честных специалистов 
в том, что не нужно жалеть себя и других, так как это является единственным путем для 
облегчения своего «наказания». Этими провокационными действиями я, по установкам 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, добивался положительных «успехов», когда люди на очных ставках 
вынуждены были после продолжительных убеждений и уговоров давать согласие и 
подтверждали мои показания, например, ВОЛГИН, МИХАЙЛУСОВ, ГЕРГЕЛЬ, ПРИХОДЬКО 
и др.

В частности, ГЕРГЕЛЬ на следствии отрицал свою принадлежность к организации.
АЛЕКСАНДРОВИЧ примерно в июне м[еся]це 1938 г. на допросе заявил мне: «Как 

Вам нравится, ГЕРГЕЛЬ заявляет, что не знает меня как участника организации, нужно его 
убедить и доказать, что он Вас знал, как участника организации». На очной ставке я эту миссию 
выполнил хорошо, то есть ГЕРГЕЛЮ я говорил, убеждая: «Василий Романович, вспомни лучше, 
ведь ты же меня знал как участника организации, и мы с тобой были связаны по совместной 
контрреволюционной работе».

ГЕРГЕЛЬ покачал головой, заявил: «Если ты так хочешь, я подтверждаю твою 
принадлежность к организации». Таким образом, был оформлен протокол, как требовалось 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ.

Я признаю себя виновным в том, что я, видя контрреволюционные действия следователя 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, вместо того, чтобы со всей честностью заявить, что все то, что я говорю 
и пишу, является абсолютной ложью, направленной на дискредитацию Советской власти и 
органов НКВД, я продолжал под влиянием АЛЕКСАНДРОВИЧА эту гнусную мерзкую роль, 
заставляя честных людей давать ложные показания, что, в конечном счете, приводило к тому, 
что честные советские специалисты превратились в синтетических контрреволюционеров 
(искусственных)9.
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Таким образом, я вместо помощи следствию оказал вред, совершив крупное 
преступление перед партией и Советской властью, поскольку указанные методы и приемы были 
направлены на разгром большевистских кадров, работавших в оборонной промышленности.

Я признаю себя виновным в том, что проводимая мною и следователем 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ провокационная работа на следствии является по существу 
контрреволюционной работой. Я вместо прекращения и категорического заявления правды 
согласился на основе всевозможных обещаний со стороны АЛЕКСАНДРОВИЧА получить 
облегченное наказание, хорошую работу по специальности и характеристику, досрочное 
освобождение и др.

Я, таким образом, поставил свои личные будущие интересы выше интересов государства 
и превращал честных специалистов, преимущественно из числа советской интеллигенции, в 
контрреволюционеров – врагов народа.

Я признаю себя виновным в том, что я во исполнение директив АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
в камере № 47, где я сидел летом 1938 года, говорил в камере и убеждал, что нужно давать 
признания. Об этом я говорил и инженеру Ордынцу, арестованному бывшему директору 
Черниговского Сахаротреста СЫЧЕВСКОМУ, арестованному бывшему директору завода 
«Октябрьский Молот» ЧЕРЕВАТЕНКО.

ВОПРОС: Вам на следствии говорил кто-либо о необходимости проведения камерной 
обработки среди не сознавшихся арестованных?

ОТВЕТ: АЛЕКСАНДРОВИЧ и ЛЕЩИНСКИЙ мне в различное время говорили: «Мы 
возлагаем большую надежду на камерную обработку, поэтому мы на Вас, как на наиболее 
проверенного, и на ЧЕРЕВАТЕНКО возлагаем обязанность добиться 100% признания людей 
в камере».

В частности, АЛЕКСАНДРОВИЧ дал мне задание убедить ЧЕРЕВАТЕНКО в 
необходимости дачи людей как членов контрреволюционной националистической организации 
по заводу «Октябрьский Молот», где работал ЧЕРЕВАТЕНКО и не давал по заводу людей. 

Я, придя в камеру, разговаривал с ЧЕРЕВАТЕНКО, охарактеризовал ему взгляды 
АЛЕКСАНДРОВИЧА о нем и необходимости дачи людей по заводу. Когда ЧЕРЕВАТЕНКО 
спросил мое мнение, я сказал: «Ничего не поделаешь, если будешь у АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
вынужден будешь давать людей по заводу».

Здесь [я] посоветовал ЧЕРЕВАТЕНКО: нужно писать – давать людей.
ЧЕРЕВАТЕНКО со своей стороны также советовал мне, когда передо мной в третий-

четвертый раз АЛЕКСАНДРОВИЧ требовал дополнительные списки людей по заводу № 9 как 
участников организации из числа честных специалистов писать, давать людей.

ВОПРОС: Что Вы имеете дополнить к своим показаниям о своей провокационной 
деятельности на следствии?

ОТВЕТ: АЛЕКСАНДРОВИЧ неоднократно ставил передо мной вопрос, что мне 
известно о контрреволюционной деятельности ЛЮБИМОВОЙ – бывш[его] нач[альника] 
отдела кадров порохового треста. Я ответил, что мне о ней ничего неизвестно вообще, и я 
ничего о ней писать не могу. Я ЛЮБИМОВУ знал как честного работника, к ней несколько раз 
обращался с просьбой о переводе меня на другой завод. В этом заключалось все мое знакомство 
с ЛЮБИМОВОЙ.

Положительные отзывы о ней как о коммунистке и работнике я слушал от многих 
работников пороховой промышленности, будучи Москве и на отраслевой конференции на 
заводе им. Косякова10.

АЛЕКСАНДРОВИЧ, видя, что я легко иду на выполнение поставленных им требований, 
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летом 1938 года поставил передо мной вопрос о необходимости дачи показаний, хотя бы 
дающих основание предполагать о ее принадлежности к контрреволюционной организации.

После этого я решил написать ложь о ЛЮБИМОВОЙ. Я написал, что ЛЮБИМОВА 
знала, посылая на завод № 9 специалистов, что они являются троцкистами.

Кроме этого, я написал, что имел разговор с КОВАЛЕНКО В. и ШАПИРО Е., которые 
якобы сообщили мне, что ЛЮБИМОВА является близким человеком к КОТТУ, и что это дает 
основание предполагать, что ЛЮБИМОВА является участником организации. Таким образом, 
ЛЮБИМОВА была мною оклеветана.

После дачи письменных ложных показаний, минут через 20 совершенно неожиданно 
АЛЕКСАНДРОВИЧ вызвал меня к себе в кабинет и заявил: «Вам сейчас будет дана очная 
ставка с ЛЮБИМОВОЙ, которую нужно разбить, пусть съест пилюлю, она уже таких пилюль 
приняла не одну, в которых она изобличалась как участник организации».

На очной ставке с ЛЮБИМОВОЙ я утверждал свое ложное показание, убеждал ее в 
необходимости признаться, но она категорически отказалась и заявила, что это ложь и клевета.

На протяжении всего периода следствия по моему делу, т[о] е[сть] до 28 июля 1938 года, 
АЛЕКСАНДРОВИЧ категорически требовал от меня дополнительного количества людей под 
предлогом «участников контрреволюционной организации», и что должен их давать, так как в 
противном случае я буду вызван обратно из лагерей и получу более тяжелые наказания, а также 
я несу ответственность за состояние и деятельность 3-го производства, несмотря на то, что 
нахожусь под арестом. АЛЕКСАНДРОВИЧ указывал, что на 3-м производстве продолжается 
безобразная работа – вредительство.

После ряда таких разговоров, я на протяжении небольшого промежутка времени 
решил писать остальных работников, инженеров, мастеров 3-го производства, называть их 
участниками организации, однако задание АЛЕКСАНДРОВИЧА – дать 100 человек «участников 
организации» – мною полностью не было выполнено, а было доведено до 77 человек. В этом 
количестве были преимущественно названы советские инженеры и мастера.

Последний раз в конце июня м[еся]ца 1938 года я назвал 10 человек как участников 
организации по 3-му производству, преимущественно советских инженеров и мастеров, 
которые не были арестованы и их никто, как я знал, не называл. Для убедительности участия 
этих лиц в организации я провел из них 5 вербовок11:

1. ПОТЕЕВ – мастер мехчасти.
2. АРТАМОНОВ – быв[ший] нач[альник] смены.
3. ВЕЛИКОКОНЬ – инженер.
4. АРТЮХОВ – техник-механик.
5. МАТВИЕНКО – нач[альник] производства. 
 Я дал этих людей, на которых я фактически не имел никаких компрометирующих 

материалов. АЛЕКСАНДРОВИЧУ я сказал: «Теперь делайте со мной что хотите, больше людей 
я давать не могу, поскольку назвал всех руководителей мастерских и их помощников», то есть 
всех специалистов, которых я знал по производству.

Были ли арестованы по последнему списку, по счету 4-му, люди – я не знаю и очных 
ставок с ними не имел.

Должен заявить, что на 77 человек, оклеветанных мною, ряд специалистов подсказан 
лично АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, например, техник ВАЛЕНТИНОВ, инженер МИХАЙЛУСОВ и 
другие, которых я сам не называл.12

В частности, в мае м[еся]це 1938 года по требованию АЛЕКСАНДРОВИЧА я дал 
клеветнические показания на ВАЛЕНТИНОВА и инженера МИХАЙЛУСОВА, впоследствии 
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АЛЕКСАНДРОВИЧ дал мне с обоими очные ставки, и МИХАЙЛУСОВА на очной ставке я 
убедил, что он является участником организации и знает.

Вначале он сопротивлялся, затем согласился, таким образом, искусственно и тонко они 
были оформлены протоколами, как участники организации.

АЛЕКСАНДРОВИЧ, до дачи мною показаний в отношении ВАЛЕНТИНОВА 
разговаривал несколько раз.

Я, по требованию АЛЕКСАНДРОВИЧА, в мае м[еся]це 1938 года написал один 
протокол, в котором не указал, что ВАЛЕНТИНОВ является участником организации. 
АЛЕКСАНДРОВИЧ протокол забраковал и предложил переписать так, чтобы было ясно о 
принадлежности ВАЛЕНТИНОВА к организации. 

Забракованный протокол я порвал и написал 27 мая 1938 года новый протокол, где 
указал, что вербовку ВАЛЕНТИНОВА я полностью не проводил, а поручил КАРПЕНКО. Это 
измышление сделано было лично мною, поскольку АЛЕКСАНДРОВИЧ требовал, чтобы был 
протокол, утверждающий принадлежность ВАЛЕНТИНОВА к организации.

Этот протокол, как и почти все остальные протоколы, которые я писал лично после 
получения задания описать тот или другой вопрос, я сдал секретарю отдела КОЗИКУ, который 
сидел со мной в одной комнате. 

Вообще АЛЕКСАНДРОВИЧ за мою «хорошую» работу называл меня как бы 
«следователем», а я, получив тот или иной заказ, сидел и фабриковал показания.

Написанные мною протоколы корректировались АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ с таким 
расчетом, чтобы они были резкими, подтверждающими полностью существование организации, 
и наличие вредительства и диверсии.

В частности, АЛЕКСАНДРОВИЧ, забраковав показания о ВАЛЕНТИНОВЕ, когда я 
написал 27 мая 1938 года, второй протокол, где было уже похоже на то, что ВАЛЕНТИНОВ 
участник организации, АЛЕКСАНДРОВИЧ, взяв показания, сказал: «Этот протокол также не 
годится, нужно было вполне ясно, кто его вербовал и какую конкретно он провел вредительскую 
диверсионную работу, однако АЛЕКСАНДРОВИЧ этот протокол взял себе.

Через некоторое время, в июне м[еся]це 1938 года АЛЕКСАНДРОВИЧ дал мне 
очную ставку с КАРПЕНКО. На очной ставке с КАРПЕНКО я услышал, что он завербовал, 
ВАЛЕНТИНОВА по моему заданию, т. е. КАРПЕНКО в точности подтверждал мои показания, 
вымышленные мною по требованию АЛЕКСАНДРОВИЧА, которые он у меня взял 27 мая 
1938 года, хотя ими и не был удовлетворен.

Это лишний раз давало мне основание считать, что организация создается искусственно, 
и что это есть в действительности самая настоящая контрреволюционная работа по истреблению 
советских специалистов.

         ИЛЬИН

Допрос прерван в 18 часов.
Записано с моих слов правильно, протокол мною прочитан, в чем расписываюсь.

ДОПРОСИЛ: 
СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
СЛЕДСТВЕННОЙ ЧАСТИ НКВД 
УССР МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАТ 
ГОСБЕЗПОСНОСТИ        ЛАБУЗОВ
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ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.1, арк.256 – 261, 277 – 301. Засвідчена 
копія. Рукопис.
______________

1. Так в тексті. Тут і далі ідеться про І.М. Александровича.
2. Імовірно, йдеться про наркома внутрішніх справ СРСР і наркома обороної промисловості 

СРСР.
3. Шперлінг Еммануїл Анатолійович, 1905 р. н., с. Сувалки Сувальського пов.

Підляського воєводства, Польща, єврей, освіта початкова. Член Компартії із 1938 р. До квітня 
1938 р. – тво начальника 3-го відділу УНКВД по Чернігівській обл. Заарештований 03.07.1938 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-4, 54-6, 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 19.01.1940 р. справу припинено. Звільнений 
20.01.1940 р. Реабілітований 30.03.1998 р. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Чернігів, спр. 8012-п.

4. Допитував начальник 3-го відділення економічного відділу Григоренко.
5. Волгін Микола Кузьмич, 1902 р. н., м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл., 

українець. Освіта вища – закінчив Шосткинський хіміко-технологічний інститут. Заступник 
начальника з капітального будівництва заводу № 9. Заарештований 26.12.1937 р. Звинувачувався 
в участі в антирадянській правотроцькістській диверсійно-шкідницькій організації. УНКВС по 
Чернігівській обл. 28.07.1939 р. справу припинено. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, 
спр. П-2455.

6. Гергель Василь Романович, 1905 р. н., м. Кролевець Кролевецького пов. Чернігівської 
губ. (нині Кролевецького р-ну Сумської обл.), українець, член ВКП(б). Освіта вища. Проживав у 
м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. Начальник бюро устаткування відділу капітального 
будівництва заводу № 9. Заарештований 16.01.1938 р. ВК ВС СРСР 29.09.1938 р. за участь в 
антирадянській контрреволюційній диверсійно-шпигунській організації засуджений до ВМП. 
Розстріляний 29.09.1938 р. Реабілітований 15.12.1956 р. ВК ВС СРСР. Докладніше див.: ГДА СБ 
України, м. Суми, спр. П-3931.

7. Допитував слідчий слідчої частини УНКВС по Чернігівській обл. Трепаченко.
8. Главазот (рос.) – Главное управление азотной промышлености наркомата ооборонной 

промышленности СССР.
9. Так у тексті.
10. Ідеться про пороховий завод ім. Косякова у м. Рошаль Московської обл.
11. Тобто зізнався у вербуванні зазначених осіб до складу «контрреволюційної організації». 
12. Тут і далі підкреслення олівцем у тексті.

№ 10
Доповідна записка заступника наркома внутрішніх справ УРСР А. Кобулова1 наркому 
внутрішніх справ СРСР Л. Берії2 про ліквідацію порушень «революційної законності» у 

роботі УНКВС по Чернігівській області

16 квітня 1939 р.

Согласно Вашего приказания, для ликвидации последствий вражеской деятельности 
в Черниговском и Запорожском управлениях НКВД и оказания практической помощи, мною 
были командированы в Запорожье заместитель Наркома Внутренних Дел УССР капитан 
государственной безопасности тов. ГОРЛИНСКИЙ; в Чернигов – начальник 2-го отдела УГБ 
НКВД УССР – капитан госбезопасности тов. ПАВЛЫЧЕВ. В Черниговском облуправлении 
НКВД в результате тщательной проверки следственных дел, как находящихся в производстве, 
так и архивных, на лиц, освобожденных из-под стражи, за последнее время установлено:

Управление НКВД при помощи выезжавших в Чернигов работников НКВД УССР 
в основном справилось с задачей по ликвидации последствий подрывной деятельности, 
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проводившейся в области следствия, ныне арестованными бывшим начальником УНКВД 
ЕГОРОВЫМ, бывшим начальником 3 отдела УГБ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, бывшим 
заместителем начальника 2 отдела УГБ БАУТИНЫМ3 и другими.

Из 1 455 арестованных, числившихся на 17 ноября 1938 года, закончено следствие 
в отношении 853 человек, дела на которых направлены по подсудности, освобождено 
512 человек и находится в следственном производстве дел на 141 человека, в том числе на 
51 вновь арестованных.

Освобождение 512 человек произведено, главным образом, по ранее ликвидированным 
делам на правотроцкистскую организацию среди бывших красных партизан, украинскую 
националистическую повстанческую организацию в системе лесной промышленности, право-
троцкистскую организацию на Шосткинских оборонных заводах № № 9 и 53 и шпионскую 
организацию среди китайцев4.

О фальсификации в этих делах бывшим руководством УНКВД Вы были информирова-
ны ранее.

Следует отметить, что расследованием и проведенной авторитетной экспертизой, 
окончательно опровергнуто существование контрреволюционных формирований среди 
инженеров Шосткинских оборонных заводов и среди китайцев. В отношении дел, 
ликвидированных среди бывших красных партизан5 и работников лесной промышленности, 
установлено, что бывшим руководством УНКВД эти дела были расследованы явно преступно, 
без учета и анализа имевшихся агентурных материалов. Бывшие партизаны арестовывались 
с расчетом «на разворот» с прямыми установками отбирать у арестованных показания о 
существовании повстанческих дивизий, полков, отрядов и т. п.

Поднятые из архива агентурные материалы и проверка данных в отношении каждого 
арестованного по этим делам показали, что значительное количество арестованных из числа 
бывших красных партизан и работников Леспромхозов освобождено БАУТИНЫМ и другими 
с целью скрытия следов своей преступной деятельности неправильно, поспешно, без полной 
проверки и документации следственных дел.

В числе освобожденных оказалось 68 человек из бывших белых офицеров, петлюровцев, 
политбандитов, кулаков, жандармов, повстанцев, кадровых правых, эсеров и т. п., на которых 
имелись материалы об их антисоветской деятельности до последнего времени.

Явно неправильную позицию в вопросах освобождения из-под стражи арестованных 
заняла Черниговская областная прокуратура и особенно помощник областного прокурора по 
спецделам ДОНЧЕНКО.

Не говоря уже о том, что ДОНЧЕНКО штамповал заключения на освобождение по 
делам, представляемым с этой целью управлением НКВД, но и по делам, направляемым в суды 
по мотивам «недостаточности улик» освобождал лиц, на которых имелись материалы об их 
контрреволюционной деятельности.

Привожу несколько примеров:
31 марта сего года заместитель прокурора ДОНЧЕНКО по делу № 35244, 

направлявшемуся в суд, освободил ЛИННИК У.Е., активную церковницу, жену бывшего 
городового, изобличенную 7 свидетельскими показаниями в контрреволюционной агитации. 
Дело направлено на доследование.

4.02. с[его] г[ода] облпрокурором САВРАНСКИМ по делу № 107164 освобождены 
из-под стражи ПОРХИТЬКО С.И. – бригадир колхоза и ВИЗИР С.Х. – колхозник-пожарник, 
обвинявшиеся в принадлежности к контрреволюционной украинской националистической 
организации, вместе с их вербовщиком ИВАНЕНКО А.Г. – сыном кулака, следственные 
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материалы на которого прокурором выделены в отдельное производство.
Характерно, что освобожденный по этому делу ВИЗИР С.Х., как во время пребывания 

под арестом давал показания о своей принадлежности к контрреволюционной организации, так 
и будучи допрошен через месяц после освобождения, т. е. 12.04. с[его] г[ода], утверждает, что 
был завербован в организацию ИВАНЕНКО и получил от него задание по разведывательной 
работе.

ИВАНЕНКО и ПОРХИТЬКО ранее подтверждавшие показания ВИЗИРА о своем 
участии в националистической организации, от показаний отказались, что видимо и послужило 
основанием к подобному разрешению вопроса прокурору.

9.01. с[его] г[ода] заместитель прокурора ДОНЧЕНКО по следственному делу № 106691 
освободил из-под стражи КОВАЛЕНКО Ф.И., 1897 года рождения, в прошлом добровольца 
гайдамацкой варты, бывшего члена КП(б)У с 1920 по 1934 год, исключенного за скрытие своей 
службы у гайдамаков и избиение в то время крестьян, в последнее время работавшего лесным 
десятником Щорского леспромхоза.

На КОВАЛЕНКО имелись показания обвиняемого СТЕЦ С.Г., который на очной ставке 
с КОВАЛЕНКО утверждал, что лично завербовал его в контрреволюционную организацию, 
но потом от своих показаний отказался. Кроме того, на КОВАЛЕНКО имелись свидетельские 
показания о проводившейся им контрреволюционной агитации.

11.03. с[его] г[ода] заместитель прокурора ДОНЧЕНКО по следственному делу 
№ 106941 освободил ДОРОШЕНКО И.П. – сына бывшего управляющего графской экономии, 
оказывавшего в прошлом активное содействие банде СКУБАНА, оперировавшей на 
Черниговщине, изобличенного 4 свидетельскими показаниями и двумя очными ставками в 
контрреволюционной агитации.

Явно неправильно Черниговской облпрокуратурой освобождены из-под стражи 
обвиняемые по делам, направлявшимся в суды: ГАПОНЕНКО М.Ф. – кулак; ЧЕРЕП Ф.А. – 
кулак; ПРОКОПОВИЧ П.П. – сын попа, офицер царской армии и другие.

Начальнику УНКВД – капитану государственной безопасности тов. ДМИТРИЕВУ6  
даны конкретные указания о проведении дополнительных следственных действий и 
документации в отношении этой категории освобожденных с расчетом привлечения их к 
уголовной ответственности в ближайшее время.

Бывшим руководством УНКВД агентурная работа была буквально развалена. Как в 
оперативных отделах УНКВД, так и в районных отделениях в оперативных учетах царил хаос, 
вербовка агентуры и осведомления почти не проводилась, а с ранее завербованным секретными 
сотрудниками не поддерживалась регулярная связь и не осуществлялось должное руководство 
ими.

В результате ряда мероприятий, предпринятых за последнее время, агентурная работа 
в Черниговском УНКВД значительно оживлена.

За ноябрь – декабрь месяцы 1938 года завербовано: агентов – 19, резидентов – 5, 
осведомителей – 117; за январь – февраль месяцы 1939 года завербовано: агентов – 16, 
резидентов – 9, осведомителей – 141.

Вновь завербованная агентура в большинстве своем работает по конкретным 
агентурным делам и разработке оперативных учетов.

В настоящее время принимается ряд мер по оказанию практической (живой) помощи в 
налаживании агентурно-оперативной работы в районных отделениях НКВД.

Начальнику УНКВД по Черниговской области и начальникам оперативных отделов 
также даны указания по усилению агентурной работы и налаживанию оперативных учетов.
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О неправильных действиях Черниговской областной прокуратуры информирован 
прокурор УССР.

О состоянии дел в Запорожском УНКВД сообщу дополнительно по возвращении 
тов. ГОРЛИНСКОГО.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ       КОБУЛОВ

ГДА СБ України, ф.16, оп.32, спр.38. арк.41 – 49. Копія. Машинопис.
______________

1. Кобулов Амаяк Захарович (1906 – 1955). Народився у м. Тифліс у родині кравця, 
вірменин. Член Компартії із травня 1932 р. У вересні 1954 р. виключений з КПРС. Освіта – 
5 класів Тифліської торгівельної школи (1913 – 1916 рр.), у грудні 1925 – червні 1926 рр. – навчався 
на кооперативних курсах при Закавказькому комвузі. У 1921 р. – рядовий 237 етапної ділянки 
РСЧА на станції Акстафа. У травні 1922 – серпні 1923 рр. – безробітний. У серпні 1923 – січні 
1924 рр. – секретар народного суду Ахалцихського р-ну, у січні 1924 – лютому 1925 рр. – касир Боржомсь-
кого райвиконкому, у червні – грудні 1925 р. – бухгалтер робітничого кооперативу, у липні – вересні 
1927 р. – бухгалтер на Тифліському заводі ім. 26 Бакинських комісарів. Із вересня 1927 – 1929 рр. 
– обліковець, бухгалтер фінансового відділу ДПУ Грузії та ПП ОДПУ по ЗСФСР і ДПУ Грузії. В 
1929 – серпні 1937 рр. – уповноважений ЕКО ПП ОДПУ по ЗСФСР, начальник відділення УДБ НКВС 
Грузії. У серпні 1937 – травні 1938 рр. – начальник Ахалцихського райвідділу НКВС, у травні – грудні 
1938 р. – начальник Гагринського райвідділу НКВС. У грудні 1938 – вересні 1939 рр. – перший 
заступник наркома НКВС УРСР, у вересні 1939 – червні 1941 рр. – радник повпредства СРСР в 
Німеччині, одночасно резидент ІНО ГУДБ НКВС СРСР. У липні 1941 – січні 1945 рр. – нарком НКДБ 
– НКВС Узбекистану. У січні 1945 – червні 1951 рр. – перший заступник начальника ГУПВІ НКВС–
МВС СРСР, в червні 1951 – березні 1953 рр. – перший заступник начальника ГУТАБ – начальник 
УПВІ МВС СРСР. В травні – червні 1953 р. – заступник начальника Контрольної інспекції при МВС 
СРСР. Заарештований 27 червня 1953 р. Засуджений ВК ВС СРСР до розстрілу. Не реабілітований. 
Докладніше див.: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934 – 1941: Справочник. – М., 
1999. – С. 234 – 235.

2. Берія Лаврентій Павлович (1899 – 1953). Народився у с. Мерхеулі Сухумського району 
Абхазької АРСР, грузин. Член Компартії 1917 – 1953 рр., член ЦК в 1934 – 1953 рр., член політбюро 
(президії) ЦК у березні 1946 – липні 1953 рр. У 1921 – 1931 рр. – заступник голови Азербайджанської 
НК, голова Грузинського і Закавказького ДПУ, представник ОДПУ у ЗРФСР. Із 1931 р. – перший 
секретар ЦК КП(б) Грузії, одночасно із 1932 р. – Закавказького крайкому і Тбіліського міськкому 
партії. У 1938 – 1945 рр., березні – червні 1953 р. – нарком (міністр) внутрішніх справ СРСР, одночасно 
в 1941 – 1946 рр. – заступник голови РНК СРСР. Із 1946 р. – заступник голови, а в березні – червні 
1953 р. – перший заступник Голови РМ СРСР. Із 1945 р. – Маршал Радянського Союзу, із 1941 р. – 
Генеральний комісар державної безпеки. 26.06. 1953 р. знятий з посад і заарештований. На липневому 
(1953 р.) Пленумі ЦК виведений зі складу ЦК і виключений з партії як «ворог Комуністичної партії і 
радянського народу». 23.12.1953 р. Верховним судом СРСР засуджений до розстрілу і в той же день 
розстріляний. Не реабілітований.

3. Про справу Я. Баутіна докладніше див.: Подкур Р., Лисенко О. Жертва, свідок чи 
виконавець? Кримінальна справа на співробітника УНКВС по Чернігівській області Я. Баутіна // З 
архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.  – 2018.– № 2. – С. 25-68; Подку Р., Лисенко О.. «Я всі сили віддам 
своїй Батьківщині і вождю товаришу Сталіну...»: кримінальна справа на співробітниківа УНКВС 
по Чернігівській області Я.К. Баутіна // Реабілітовані історією. Чернігівська область. – Кн.7. – 
Чернігів, – С. 272 – 284.
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4. Про обставини розслідування фальшування справ докладніше див.: Лисенко О. Вороги чи 
свідки: покарання співробітників УНКВС по Чернігівській області після завершення Великого теро-
ру // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2019. - № 1. – С. 194 – 219.

5. Про обставини розслідування справи докладніше див.: Лисенко О. Механізм фальсифікації 
«справи червоних партизан» співробітниками НКВС УРСР у 1938 р. (на прикладі Чернігівської 
області ) // Подільська старовина. – № 3 (3). – 2018. – С. 40 – 45.

6. Дмитрієв Петро Павлович (1908 – 1974). Народився у м. Юзівка на Донеччині у сім’ї 
робітника. Член Компартії із 1930 р. У 1927 – 1931 рр. навчався в Новочеркаському політехнічному 
інституті та Північнокавказькому енергетичному інституті. У 1932–1933 рр. – головний механік 
заводу № 31, інженер шахт 17 – 17-біс та Рутченкове. У 1934 – 1938 рр. – інженер-електрик, 
головний енергетик Горлівського машинобудівного заводу. У 1938 – 1939 рр. – завідувач відділу 
промисловості та транспорту Сталінського обкому КП(б)У. У січні 1939 р. по квітень 1940 р. – 
начальник УНКВД по Чернігівській обл., у 1940 – 1941 рр. – начальник УНКВС по Дніпропетровській 
та Чернівецькій обл. У 1941 – 1942 рр. – начальник відділу комплектування 5-ї саперної армії, 
начальник ОЧО Кам’янського ВТТ НКВС СРСР. В 1944 р. – виконуючий обов’язки начальника 
УНКДБ по Тернопільській обл. У 1944 – 1948 рр. – головний інженер «Донбасенерго». У 1961 – 
1964 рр. – головний інженер проектів «Укргіпросільгоспу».

№ 11
Довідка начальника УНКВС по Чернігівській області П. Дмитрієва на звільнених 
членів «контрреволюційної троцькістсько-диверсійно-шкідницької організації» на 

шосткинських оборонних заводах
23 травня 1939 р.

№ 
п/п

Фамилия, имя и 
отчество

№
Следдела Дата ареста Дата 

освобождения
Кем 

освобожден Примечание

1
ЛЮБИМОВА
Глафира 
Алексеевна

35079 28.08.1937 27.12.1938 УНКВД

2
ШАНДИЦЕВ
Андрей
Александрович

35079 31.07.1938 16.03.1939 УНКВД

3
ДОНЕЦ
Григорий 
Федорович

35298 18.12.1937 07.04.1939 УНКВД

4 ЛИФИРЕНКО
Макар Корнеевич 35298 04.11.1937 25.12.1938 УНКВД

5 ПЕНКИН
Павел Иванович 35298 11.01.1938 10.02.1939 УНКВД

6
БОНДАРЮК
Филипп 
Антонович

106915 28.06.1938 13.01.1939 УНКВД

7 ЕМЕЛЬЯНОВ
Сергей Иванович 35298 31.05.1938 13.03.1939 УНКВД

8 ПЕТРОВ
Николай Иванович 35298 28.06.1938 14.01.1939 УНКВД
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9 НЕМАНОВ
Борис Борисович 35298 20.04.1939 25.12.1938 УНКВД

10
ВОРФЛИК
Федор 
Михайлович

35298 28.06.1938 15.01.1939 УНКВД

11
КОРЖ
Николай 
Антонович

106915 17.08.1938 05.01.1939 УНКВД

12
КУЗЬМИН
Андрей
Никифорович

35298 16.09.1937 25.04.1939 УНКВД

13
НЕСТЕРОВ
Сергей
Петрович

35298 20.11.1937 25.04.1939 УНКВД

14
БОГДАНОВСКИЙ
Григорий
Петрович

35298 16.10.1937 25.04.1939 УНКВД

15
ТРИГУБЧЕНКО
Федор
Петрович

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

16
ГАРБУЗОВ
Михаил
Андреевич

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

17
ДРОЗД
Павел
Григорьевич

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

18
ЛУГОВОЙ
Николай
Федорович

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

19
ПЕТРОВ
Игнат
Павлович

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумской 
НКВД

20
КАЛИНИН
Николай
Дмитриевич

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

21
ЦЫБУЛЬСКАЯ
София
Владимировна

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД
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22
ЧОПОВ
Петр
Мелантьевич

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

23
КРЫЛОВ
Дмитрий
Григорьевич

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

24
ГОНЧАРОВ
Александр
Михайлович

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

25
КАРПЕНКО
Илья
Федорович

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

26
КИРИЛЕЦ
Николай
Алексеевич

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

27
БЕРЕЗОВСКИЙ
Борис
Семенович

В Шостке
Сумской 
области

Дело 
хранится 
в Сумском 
НКВД

 НАЧАЛЬНИК ОБЛУПРАВЛЕНИЯ НКВД
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ    [підпис]  ДМИТРИЕВ

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.3, арк.16 – 18. Оригінал. Машинопис.

№ 12
Скарга техніка Шосткинського заводу № 9 С. Сакуна заступнику наркома внутрішніх 
справ УРСР А. Кобулову про застосування слідчими УНКВС по Чернігівській області 

катування під час розслідування його кримінальної справи1

25 травня 1939 р. 
Народному комиссару Внутренних дел УССР город Киев

подследственного заключенного Глуховской тюрьмы 
Сакуна Сергея Георгиевича

город Глухов, тюрьма 

Жалоба
Я, Сакун Сергей Георгиевич, рождения 1908 года, техник химик-кислотник, сын 

трудящегося, сам трудящийся, с 1932 года работник Шосткинского оборонного завода № 9.
Находясь восемнадцатый месяц под следствием, потеряв всякую веру в справедливость 

и объективный подход к делу со стороны следователей Черниговского облотдела НКВД 
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Александровича, Лещинского и Сакса2, видя самый тенденциозный подход ко мне, желание 
запутать следственное дело, я решил обратиться к Вам в надежде, что в Вашем лице я найду 
справедливый объективный подход и беспристрастное решение моей судьбы.

12.12.1937 г. я был арестован Шосткинским РО НКВД и направлен в г. Чернигов, 
не чувствуя за собой никакой вины, честно работая на доверенном мне соввластью 
производственном участке, не совершая никогда никаких незаконных дел и преступлений 
против Советского государства и партии, веря в справедливый беспристрастный и объективный 
подход со стороны следственных органов НКВД, я совершенно спокойно отнесся к своему 
аресту, считая его ошибкой и твердо веря, что дело быстро выяснится, и я снова буду возвращен 
к честному труду, которым я занимался всю свою сознательную жизнь, к своей семье.

Я не могу передать весь свой ужас и отчаяние, когда вместо объективного подхода 
я увидел самый жуткий тенденциозный подход, основанный на физических издевательствах, 
запугивании и моральном угнетении.

Кроме издевательств, площадной матерной ругани, самых оскорбительных эпитетов, 
толчков в грудь и голову, непрерывного сидения по несколько суток без сна в самых 
неестественных позах на так называемом «производственном стуле», беспрестанных угроз 
расстрелом я со стороны следователей Лещинского и Александровича и не видел больше 
ничего.

Меня обвиняли по ст. 54-7-9-11, обвиняли в принадлежности к антисоветской, 
правотроцкистской организации, обвиняли в совершении вредительства, требовали, чтобы я 
признал то, в чем никогда не был виновен.

Никогда не будучи участником какой бы то ни было антисоветской организации, не 
зная даже о существовании таковой на з[аво]де № 9. Не имея даже мысли о вредительстве 
на советском производстве, наоборот, прилагал все свои знания и опыт для реализации и 
усовершенствования того производственного участка, который мне доверила соввласть и 
партия. Воспитанный соввластью, которая дала мне образование и право на труд в оборонной 
промышленности, я с возмущением категорически отверг предъявленные мне обвинения, 
доказывая следствию целым рядом фактов всю необоснованность и лживость возведенных 
против меня обвинений.

Однако следователю Лещинскому и Александровичу нужно было другое. Пользуясь 
лживыми провокационными показаниями других лиц, которые запутывали следствие 
провокационными документами в виде собственноручных показаний, они, всячески используя 
все средства самого незаконного «порядка», пытались выбить из меня лживые показания. 
Чувствуя себя совершенно невиновным, я твердо стоял на своем. Тогда меня бросили в каменный 
мешок, т[ак] н[азываемая] камера № 6 черниговского тюрпода, которая не имела совершенно 
окон, не имела доступа воздуха, но зато имела страшную сырость. Здесь, дыша собственными 
испражнениями, страдая от недостатка воздуха, не видя дневного света, я просидел около 
месяца с 28.02.1938 по 23.03. 1938 г. В результате я оказался больным ревматизмом. Следователь 
Лещинский обвинял меня в том, что я до 29 лет не вступил в партию, а когда я заявлял ему, что 
я считал себя и другие считали меня беспартийным – большевиком, то он всячески издевался 
надо мной. Разве это преступление?

От меня требовали, чтобы я дал показания, что я завербован в организацию моим 
бывшим начальником Бабковым Н.Д. Я, никогда не будучи завербованным кем бы то ни было, 
отверг это, требуя очной ставки, которую мне не дали и по сей день.

Семь месяцев испытывая невыносимые моральные угнетения, я говорил следствию 
правду, семь месяцев следователи требовали от меня ложных показаний. Наконец, убедившись, 
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что я не могу ничего дать им об организации, так как не знаю о ней ничего, следователь 
Лещинский начал вводить меня в курс дела, начал ориентировать меня, зачитывая мне целые 
груды документов и материалов, показывая мне следственные материалы, показания других 
лиц. Этим мне были открыты все карты, за семь месяцев, выбившись из сил, потеряв веру 
в следствие и справедливость, я пришел в состояние отчаяния и страшного морального 
угнетения. И вот, воспользовавшись моим состоянием, 10.07.1938 г. мне дали очную ставку с 
моим другим бывш[им] начальником Волгиным Николаем Кузьмичем, который заявил, что он 
меня завербовал в 1935 году в антисоветскую организацию.

Когда я возмущенный отказался от такого обвинения, указав следователю 
Александровичу и Лещинскому, что это провокационные заявление о стороны Волгина, что мне 
семь месяцев подставляли Бабкова, а теперь подставляют другого человека, то Александрович 
начал угрожать мне, что если я не буду подтверждать показания Волгина, то он расправится 
со мной по-своему. Зная жестокий характер Александровича, не видя другого выхода, 
поддавшись на уговоры Волгина, который в присутствии следователей начал меня уговаривать 
согласиться, иначе я рискую потерять голову, что «так надо» для страны. Я, не имея больше 
сил бороться с несправедливостью, заявил: «Пишите, что хотите, я все подпишу». После этого, 
не имея больше сил держаться, я покатился по наклонной плоскости и начал подписывать 
все, что мне давали. Мне предъявили акт экспертной комиссии, составленной из работников 
производства Комарницкого и Атрашкевича, которые, будучи недостаточно компетентны, 
но зато перестраховуя себя, валили на меня то, в чем я не был совершенно виновен. Так, 
главным моим преступлением они выдавали никогда не бывшее вредительством мероприятие, 
проведенное еще в 1935 году – уплотнение рабочего дня аппаратчиков на некоторых фазах за 
счет лаборантов. Это мероприятие, выдвинутое самими рабочими, являлось одним из методов 
стахановского движения.

Доведенный методами следствия до невменяемости, я 19.08.1938 г. был разбит нервным 
припадком и с парализованными конечностями и языком в чрезвычайно тяжелом состоянии 
был отправлен в больницу черниговской тюрьмы, где пролежал около месяца.

За весь период следствия со 25.02.1938 г. я подписал три «двухсотки»3, совершенно не 
знакомясь с делами. Меня все время готовили для суда, причем предупреждали каждый раз, 
что если на суде я «скурвлюсь», т[о] е[сть] скажу правду, то мне не сносить головы. Я был 
настолько запуган и терроризирован следствием, что когда 25.12.1938 г. меня вдруг вызвали на 
правительственную комиссию, которая проверяла материалы, то здесь первое время я повторял 
показания, которые вдолбили в мою голову следователи. Но когда от меня потребовали правду 
и я увидел, что передо мной действительно люди желающие знать всю правду, я, разрыдавшись 
рассказал им все как меня мучили и заставляли дать ложные показания, заявил им, что никогда 
не был врагом, никогда не был вредителем. Меня успокоили, ободрили и сказали, что меня 
никто не вербовал, что вредительств у меня нет, что судить меня не за что, если только за правду. 
И я в перый раз почувствовал к себе человеческое отношение.

29.02.1939 г. я вместо суда был направлен на переследствие в Шостку. Однако 
здесь вести переследствие поручили следователю Саксу, который вместо объективного 
подхода к делу начал путать снова меня, добиваясь «новых» показаний. Я не верю Саксу, 
потому что в Чернигове он принимал деятельное участие в издевательствах надо мной. 
22.02.1939 г. я подписал четвертую «двухсотку», причем дело мое, снова в полном объеме, не 
было предоставлено мне, и я по сути, не знаю его содержания. Когда я попросил следователя 
Сакса приобщить к моему делу ряд документов, оправдывающих меня, он категорически 
отказался. С момента подписания последней «двухсотки», т[о] [есть] с 22.02.[19]39 г., я по 
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настоящий день нахожусь в Глуховской тюрьме. Идет уже четвертый месяц, и я до сих пор не 
знаю, в каком состоянии мое дело, за кем я числюсь, к кому мне обращаться. Я обращаюсь к 
Вам с вопросом. До каких пор меня будут мучить в тюрьме, до каких пор я буду отверженным, 
выброшенным за борт трудовой семьи.

За что меня оторвали от семьи, от моего ребенка, которого я еще не видел, за что убивают 
во мне веру в справедливость, во все высокое? За что лишили меня права быть честным сыном 
своей родины, которую я люблю, за которую отдал бы все.

Я заявляю Вам еще раз – никогда я не был врагом своего отечества, никогда я не был 
членом какой бы то ни было антисовесткой организации, никогда я не был вредителем.

Я прошу Вашего вмешательства, прошу объективного подхода ко мне, если я виновен, 
то укажите мою вину и судите со всей строгостью. Если же я не виновен, то не мучайте меня в 
тюрьме.

      [підпис]   САКУН С. Г.

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6, спр.5070, арк.271. (вкладиш у конверті.) Рукопис.
______________

1. На документі є резолюція: «Т[оварищ] Овадович [нерозбірливо] 26.07.1939. г. т[оварищ] 
Лабузов».

2. Тут і далі підкреслення у тексті.
3. Ідеться про постанову про завершення слідства та ознайомлення із матеріалами 

кримінальної справи.
№ 13

Заява ув’язненого Б. Ільїна до слідчої частини НКВС УРСР про методи розслідування 
кримінальної справи на працівників Шосткинського заводу № 9 начальником 3-го 

відділу УНКВС по Чернігівській області І. Александровичем 
13 червня 1939 р.

В дополнение к ранее данным мною показаниям прошу приобщить к моему 
следственному делу настоящее заявление по ряду вопросов, которые внесут ясность и полноту 
в дело, а именно:

после подачи мною заявления Александровичу о том, что я являюсь участником 
антисоветской организации, что было выполнено по его настойчивому требованию и 
исключительно под его диктовку, Александрович потребовал от меня, чтобы я сейчас указал всех 
«участников организации» в количестве не менее 100 человек, не стесняясь и не боясь никого, 
так как это ему известно и без меня. Я приступил писать, то есть, выполнять план, спущенный 
Александровичем. В числе указанных мною «участников организации» вновь назначенный 
начальник завода № 9 Ивченков не фигурировал и сделано мною совершенно сознательно, 
исходя из того, чтобы не оголить завод окончательно, тем более, что компрометирующего у 
меня ничего не было к Ивченкову. После того, когда был написан мною и Александровичем 
список участников организации в количестве, примерно, 30 человек, я сказал, что больше не 
знаю, причем, лица были указаны уже арестованные, известные мне тогда преимущественно, а 
часть людей мною были указаны после ознакомления с показаниями других – Нефедова, Жука, 
Никитина, Тимофеева. Александрович мне сказал, что это не все, я должен дать больше, но пока 
ограничимся этим. Предложил мне подумать, а потом в процессе следствия дополнить, попутно 
с этим подсказывал фамилии лиц. Через некоторое время Александрович вызвал меня к себе в 
кабинет и сказал мне так: «Ильин, Вы должны мне сказать, кто остался на заводе руководителем 
антисоветской организации, не может быть, чтобы прекратилась контрреволюционная 
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деятельность на заводе, и что я знаю, кто». Я ответил твердо и категорически так: «Александр 
Маркович1, Вы поймите, что в разгар таких арестов на заводе разве будут продолжать 
проводить вредительство и диверсии? Безусловно, нет, и я не знаю, кто остался руководителем 
после Нефедова. Александрович беспрерывно начал требовать у меня самым настойчивым 
образом, фамилию руководителя организации, давая намеки на Ивченкова. И 15 апреля 
1938 г. после его настойчивого требования и нажима, предупреждая меня при этом, что мне будет 
плохо, если я не укажу, я решил сказать – руководителем остался Ивченков. Александрович 
мне сразу ответил: «Вот так нужно было давно мне сказать, так как Вам нечего боятся, мы это 
знаем без Вас, но хочу Вас проверить». Когда я указал Ивченкова, Александрович предложил 
мне написать протокол, что было мною выполнено после неоднократных переделок, так как 
мне пришлось выдумывать новое сочинение, а Александрович несколько раз корректировал 
в сторону убедительно подтверждающие его принадлежность к практической деятельности 
организации. Так был сфабрикован документ, явно ложный, на честного коммуниста, инженера. 
При этом Александрович видел, как я путаюсь при объяснении принадлежности Ивченкова к 
«организации». 

Совершенно аналогично было с 3-м производством. Александрович мне после этого 
задает вопрос: «Ильин, разве может быть, чтобы Вы, уйдя с 3-го производства, не оставили вместо 
себя руководителя организации?» – давая при этом намек на инженера Матвеенко, которому я 
сдал производство. После нажима Александровича, после его угроз и предупреждений о том, 
что производство работает плохо, много брака, безобразий и так далее, что есть результат 
наличия еще «участников организации», и что я буду за все случившееся отвечать головой. Я 
ответил Александровичу, что мне жалко разгонять кадры, жалко оголять производство, и так 
он мне отвечает, честных – не нужно. А когда я отвечаю, что остались одни честные советские 
специалисты, я больше не знаю, Александрович мне в ответ: «Вы врете, Вы говорите неправду, 
давайте мастеров, инженеров,» – намекая на ряд лиц – Скиба, Аронов и другие. Я решил также 
выполнить требование Александровича, который видел ясно, что я лгу, я даю честных людей, 
он это понимал и знал. Я считал, что Александрович скажет мне после подачи последнего 
списка на 10 человек, что я вру, что я клевещу на честных людей, оказалось наоборот: «Вот 
теперь я вижу, что Вы действительно помогаете следствию, так как я этим проверяю Вашу 
искренность,» – это ответ Александровича. Этот факт дал мне полное основание считать, что 
Александрович делает вражеское дело, что такая работа идет не в пользу Советской власти. Его 
аппетит настолько возрос, что он каждый раз спрашивал у меня: «Ну, что Ильин, никого еще не 
забыли, а то давайте, давайте, не бойтесь» и так далее.

За такую помощь следствию, как я уже указывал, Александрович и Лещинский 
выставляли меня на допросах других, как примерного человека, разоружившегося до конца. 
За такую «примерность» они же мне говорили: «Мы на вас дадим хорошую характеристику, 
хорошую работу по специальности и даже, так сказали мне, мы за вашу честность, за Ваше 
отношение к работе ручаемся больше, чем за любого на свободе, и мы знаем какой Вы враг». Это 
говорит за то, что Александрович и Лещинский прекрасно знали, какой материал они получили 
от меня, они прекрасно понимали, что я пишу ложь, клевету, и когда я сдавал сфабрикованный 
протокол на того или иного честного человека, мы в глаза смотреть друг другу не могли. 
Каждый раз, каждый вызов мой к себе на допрос всегда им, Александровичем, а впоследствии и 
Лещинским, я предупреждался: «Смотрите же не подведите нас, держитесь крепко намеченной 
линии, будет хорошо». Перед своим выездом из Чернигова в Москву, я был вызван Лещинским 
3.10.1938 г. и был предупрежден, что я являюсь счастливым человеком, так как сам Н.И. Ежов 
вновь дал согласие на отправку меня в Москву для работы по специальности, и когда я задал 
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вопрос Лещинскому: «А как с судом», – он мне ответил: «Мы за Вас уже все решили, суд это мы, 
езжайте в Москву, через 1-1,5 года будете дома, орден заработаете, в партию восстановитесь и 
так далее, и это все Вам за помощь следствию и Ваше отношение».

28 июля 1938 года Лещинский предложил мне, по договоренности с Александровичем, 
писать деловые характеристики на арестованных инженеров, техников, и я эту работу также 
выполнил. Написал, примерно, человек на 25-30, конечно, совершенно объективные, в данном 
случае, характеристики с указанием на какой должности может быть использован тот или иной 
инженер или техник. 22 февраля 1939 г. Лещинский пришел в тюрьму и вызвал меня в комнату 
дежурных, так как это было после моего приезда из Москвы. Когда я задал вопрос Лещинскому: 
«Как же так Вы меня посылали работать в Москву, а я путешествовал 3,5 месяца по тюрьмам – 
Орша, Бутырки, Киев-Лукьяновка, Харьков № 6, и никто меня не вызывал и не разговаривал?». 
Это для меня непонятно, также не понятно, чего я обратно в Чернигов приехал. Лещинский 
мне ответил: «А я думал, что Вы работаете, и вызвал Вас на суд, и что судить будут не меня, 
а мою группу». И что я должен буду выступить в качестве свидетеля для подтверждения 
своих показаний для большей убедительности суда в их виновности, так как я был вызван для 
продолжения клеветы и провокации. Я ответил, что эта миссия мне не нравится, и не хотел бы 
этого, давая намек на то, что это все ложь. Но разговор был прекращен в связи с его вызовом в 
управление НКВД. Лещинский при этом меня предупредил, что я через 2-3 недели уеду обратно 
в Москву в распоряжение спецотдела НКВД СССР, так как решение в [нерозбірливо] остается 
в силе.

Считаю необходимым сообщить, что после того, как был написан ложный список 
участников организации, Александрович мне сказал, что я должен написать не меньше стопы 
бумаги. Причем должен писать кратко, не боясь и не стесняясь, в частности для примера, он 
взял, прочитал мне показания Герасько о проведенных диверсиях и сказал, вот это написано, 
я понимаю, то есть очень сильно. Когда я подписывал 3.10.1938 г. протокол об окончания 
следствия, я заявил Лещинскому, нужно было иметь заключение главного артиллерийского 
управления о качестве принятой продукции, он мне ответил, это не нужно, нам и так ясно все. 
Я хочу все же внести ясность в этот большой вопрос.

Вся продукция изготовляется заводом на протяжении всего периода времени, принята 
Военпредом и сдана на вооружение Красной армии, как удовлетворяющая технические 
условия. Технические условия на прием пироксилиновых бездымных порохов утверждались 
Главным артиллерийским управлением РККА и несколько раз менялись в сторону повышения 
требования к качеству. В 1933 – 1934 гг. требования были иные, чем в 1935 – 1936 гг., та 
продукция, которая была изготовлена в 1933 – 1934, не удовлетворяет Т[ехнические] У[словия] 
1935 – 1937 гг. На каждую партию пороха составляется подробнейший формуляр с указанием 
технологического режима, как пироксилина, так и пороха, качество частных партий, вошедших 
в общую партию и все физико-химические и баллистические данные, полученные в результате 
фабрикации. Военпред перед приемкой партии пороха имеет все данные, характеризующие 
качество пироксилина, пороха, и даже всего сырья, вошедшого в готовую продукцию.

Имея заключения центральной лаборатории и ОТК завода, Военпред после личных 
испытаний и проверок дает заключение о приемке на вооружение. Случаи возврата партий 
порохов Главным артиллерийским управлением имели место, такие партии по специальному 
режиму подвергались переделкам. Нестойких партий порохов, сданных на вооружение, случаев 
таких не знаю. Были случаи, когда отдельные партии порохов имели некоторые отклонения и 
не удовлетворительными техническими условиями. В таких случаях завод, трест с Главным 
артиллерийским управлением договаривались о приеме той или иной партии пороха. Также 
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были отдельные случаи, когда частные партии, вошедшие в общую партию, как пироксилина, 
так и пороха, в таких случаях также бралась санкция техчасти завода по договоренности с 
Военпредом, ОТК.

При решении вопроса по моему делу я прошу учесть, что я, будучи на свободе никогда 
не был провокатором и клеветником, я относился к своим обязанностям честно, добросовестно, 
так, как подобает советскому инженеру. Я прошу учесть, что за мою бытность на производстве, 
произведена реконструкция на базе новой техники, проектная мощность значительно перекрыта, 
техника освоена, подготовлены кадры и производство способно выполнить свой план. Я 
прошу учесть, что за мою бытность на производстве по моей инициативе проведены крупные 
рационализаторские мероприятия, дающие громадную экономию, повышение мощности и 
так далее. Несомненно, я имел в процессе своей практической работы много ошибок, много 
неполадок и так далее, которые я всегда стремился ликвидировать. За свои ошибки, за свои, 
наконец, преступления, как дача ложных показаний на честных людей, но себя я наказал уже 
тем, что нахожусь под арестом 22 месяца. Свои ошибки, недочеты я на практической работе 
сглажу тем, что приложу все свои силы, знания, энтузиазм на выполнение поставленных задач 
партией и Соввластью.

[Підпис]

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т. 1, арк.302 – 304. Оригінал. Рукопис. 
______________

1. Так у тексті, помилка «Іон Маркович», імовірно, сплутав із прізвищем Александрович.

№ 14
Протокол очної ставки між свідком М. Піскуном1 й обвинуваченим І. Александровичем 
про обставини підписання актів експертизи щодо «шкідництва» на Шосткинському 

заводі № 53

23 червня 1939 р.

ВОПРОС к свидетелю Пискуну: Вы знаете сидящего перед Вами гражданина?
ОТВЕТ: Да, знаю, это Александрович, который работал нач[альником] 3-го отдела 

Черниговского УНКВД.
ВОПРОС к свидетелю Пискуну: Расскажите подробно, где, когда, при каких 

обстоятельствах Вы встретились с Александровичем?
ОТВЕТ: Я встретился с Александровичем в Шосткинском райотделении НКВД 

примерно в конце мая – начале июня м[еся]ца1938 года. Я вместе с членом комиссии Чуженко 
Александром Борисовичем приходил в Шосткинское РО НКВД в указанное время по вопросу 
консультации составления актов о «вредительской» деятельности арестованных техников 
Пенкина, Емельянова2, Шимкова3 и инженера Ворфлика по заводу № 53. Когда мы оба, с 
Чуженко, пришли вечером в Шосткинское райотделение НКВД, зашли к дежурному, доложили 
дежурному, что мы идем к Александровичу и назвали свои фамилии: «Пискун и Чуженко с 53 
завода».

Дежурный позвонил в комнату по телефону, переговорил и получил санкцию пропуска 
в комнату № 10. Когда мы пришли в комнату № 10, там был Смышников. Мы имели на руках 
черновые акты на Шимкова, Пенкина, Ворфлика, Емельянова.
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Зайдя в комнату, мы доложили о том, что пришли с черновыми актами. Смышников 
посадил нас за столиком и стал просматривать черновой материал. Просмотрев материал, 
Смышников задал нам несколько вопросов. В частности, почему не считаете вредительством 
ужесточение допусков по высоте при выработке 3-х дюймовых колпачков, которая в протоколах 
допросов считалась вредительством, а на самом деле по выводам комиссии это считалось 
техническим мероприятием, обеспечивающим снижение брака при снаряжении этого изделия.

Смышниковым был задан вопрос, почему не считается вредительством травка 
изделий из цветных металлов кислотой? Насколько я помню, это обвинение было предъявлено 
Емельянову.

Был поставлен вопрос, почему не считается вредительством замочка колпачков в 
мыльном растворе перед вытяжкой, что относилось как вредительство к арестованному 
Пенкину? Комиссией эти факты отвергались в части того, что они вредительские, поскольку 
это техническое мероприятие и существует и на сегодня.

Когда мы объяснили технически Смышникову эти факты, он согласился, я его так 
понял. Затем Смышников встал, вышел из комнаты, и после двух – трех минут возвратился с 
Александровичем. Александрович зашел и начал просматривать черновые акты, которые были 
написаны чернилами рукой председателя комиссии Николаева.

ВОПРОС к обвиняемому Александровичу: Вы просматривали черновые акты с 
Смышниковым, представленные сидящим перед Вами гр[ажданином] Пискуном и вторым 
членом комиссии Чуженко в конце мая – начале июня 1938 года в Шосткинском РО НКВД?

ОТВЕТ: Такого факта, чтобы я просматривал черновики актов комиссий в указываемое 
вами время, не было. Не исключена возможность, что я по деловым вопросам мог заходить в 
комнату, где работал Смышников, который руководил работой комиссий по составлению актов. 
Сидящего передо мной гражданина я не знаю, и в Шосткинском РО НКВД я его не видел и не 
вызывал для переговоров.

Все материалы, которые подлежали проверке, и документации комиссий находились 
у Смышникова. Я из Шостки уехал гораздо раньше Смышникова, и акты по Шостке были 
привезены последним в Чернигов, где я их и читал.

ВОПРОС к свидетелю Пискуну: Расскажите подробно о происшедшем разговоре 
между вами и Александровичем после его ознакомления с черновиками актов.

ОТВЕТ: В присутствии Смышникова, члена комиссии Чуженко между мной и 
Александровичем произошел следующий разговор. Первым вопросом Александровича 
был: «Как моя фамилия и второго члена комиссии?». Я ответил, что Пискун, второй сказал, 
что Чуженко. Второй вопрос Александровича ко мне был о партийности. Я ответил, что 
беспартийный. На что Александрович сказал: «Так, понятно». После этого начался разговор о 
содержании актов. Я повторил свои доводы по вопросам выработки колпачков, травки изделий 
из цветных металлов в кислоте и замочке колпачков в мыльном растворе перед вытяжкой, и 
указал, что эти факты нельзя констатировать вредительством. После этого Александрович стал 
похабно ругаться, нанося оскорбления мне в связи с тем, что я доказывал, что вышеуказанные 
факты нельзя предъявлять арестованным Шимкову, Пенкину, Ворфлику и Емельянову как 
вредительство.

Александрович стал доказывать мне, что это вредительские факты, стучал по столу 
пресс-папье, обзывал меня вредителем, показал протоколы Пенкина и Шилова с их подписями, 
которые я опознал и зачитал выдержки показаний арестованных по этим вопросам, которые 
показывали, что занимались вредительством.

Когда на минуту Александрович вышел, я спросил Смышникова: «Что мне делать?». 
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Смышников сказал: «Не обращайте внимания на него, что он кричит, а делайте свои выводы».
Затем снова вошел Александрович, который опять стал требовать, чтобы мы написали 

про это вредительство. Я спросил Александровича, как же я буду говорить об этом на суде, когда 
это не вредительство. Александрович заявил: «На суд тебя никто не вызовет, обойдемся без 
тебя, твое дело написать, что вредительство и все». Я не соглашался. Александрович заявил в 
конце, чтобы я доложил директору завода, чтобы он меня вызвал из комиссии как неспособного 
члена комиссии.

В конце разговора Александрович предложил написать акты с учетом его замечаний, 
чтобы констатировать все выдвинутые вопросы как вредительство со стороны арестованных.

Разговор проходил с 10-ти часов вечера и примерно до половины первого другого дня, 
т.е. около 2 ½ часов. На другой день акты были все же представлены Смышникову, я в актах 
сделал сноски, что с рядом пунктов не согласен и подписал акты, сноску я сделал на первом 
оттиске, все[го] было актов 3 экземпляра на всех.

ВОПРОС к обвиняемому Александровичу: Ставили ли Вы вопрос перед Пискуном о 
том, чтобы составить акты в определенном направлении и обязательно указывать вредительство? 
Подтверждаете ли Вы факты разговоров с Пискуном, как он показывает в своих показаниях?

ОТВЕТ: Показания свидетеля, фамилию которого я узнал на очной ставке – Пискуна, 
категорически отрицаю, как несоответствующие действительности. С ним я не знаком и такого 
разговора с ним во время моего пребывания в Шостке, примерно в мае – июне 1938 года. По 
существу показаний свидетеля Пискуна заявляю следующее: подписи Шимкова и Пенкина 
вообще не могли предъявляться [нерозбірливо] свидетелю, так как следдела на этих лиц 
находились в Чернигове. И опознать их подписи он не мог, ибо их в Шостке не было. Насколько 
я помню, никаких оговорок на актах свидетель Пискун и вообще члены комиссии не давали. 
Мне непонятно, как это остальные члены комиссии на основе разговора с Пискуном могли 
написать и подписать акты о вредительской деятельности арестованных, которой по заявлению 
свидетеля не было.

ВОПРОС к свидетелю Пискуну: Вы подтверждаете свои показания и что имеете 
дополнить?

ОТВЕТ: Показания свои подтверждаю полностью. Имею дополнить к своим 
показаниям, что комиссии, работавшие по документам вредительской деятельности 
арестованных специалистов Шосткинских заводов составляли и подписывали акты полностью 
по указаниям работников НКВД, в частности эти указания шли от Александровича о том, чтобы 
составлять акты, указывая обязательно, что вредительство и все. Такие же указания были со 
стороны работников Шосткинского РО НКВД Стасюка и Койфмана, и комиссии это полностью 
выполняли.

ВОПРОС: До ареста с Шимковым Вы говорили, и какого характера был разговор?
ОТВЕТ: Дня за 2 – 3 до ареста Шимкова, летом 1937 года, идя домой из завода после 

работы, я заметил, что у Шимкова подавленное настроение и усталый вид. Я задал опрос, что у 
него случилось в быту, почему он грустный? Шимков мне заявил, что сегодня его продержали 
до 4 часов утра в Шосткинском РО НКВД, где Койфман заставил подписать протокол допроса о 
том, что он занимался вредительством на заводе. Я задал ему вопрос, как же он мог подписать 
такую глупость? Шимков ответил: «Николай Васильевич, если бы ты был на моем месте, то 
тоже подписал бы. Койфман требовал подписать протокол, угрожая револьвером, и подписал 
протокол допроса, что вредил на заводе». Работая с Шимковым до этого в одном цеху, я его 
ценил как молодого советского специалиста, который, будучи начальником цеха, справлялся с 
работой хорошо и фактов вредительства за ним не замечалось.
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ВОПРОС к обвиняемому Александровичу: Вам известно, при каких обстоятельствах 
Шимков на свободе перед арестом дал показания?

ОТВЕТ: Нет, об этих обстоятельствах мне не было известно, и Шимков на допросах 
мне об этом не заявлял. Одновременно заявляю, что Шимков не мог иметь такую беседу со 
свидетелем Пискуном летом 1937 года, как он показывает, за 3 дня до ареста. Шимков был 
арестован в январе – феврале месяце 1938 года.

ВОПРОС к свид[етелю] Пискун: Когда между Вами и Шимковым был разговор, время 
уточнить вы можете?

ОТВЕТ: Я заявляю, что между мною и Шимковым был разговор за 2-3 дня до его 
ареста, время года мне помнится, что это было летом.

ВОПРОС обвиняемого к свидетелю Пискуну:
1. Скажите конкретно, каким комиссиям Александрович давал указания составить акты 

в определенном направлении за исключением той комиссии, которой уже даны показания?
2. В чем был одет Александрович, какие знаки различия носил во время разговора в 

Шостке в мае – июне м[еся]це 1938 года?
3. Как и при каких обстоятельствах могли члены комиссии подписать неправильные 

акты, когда Вы были с ними не согласны?
ОТВЕТ свидетеля Пискун: Помимо комиссии, в которой участвовал я, была параллельно 

создана комиссия по делу, насколько я помню, Бондарюка и др[угих]. Председателем комиссии 
был Яковлев, который также заходил в тот же день в райотделение НКВД в 10 комнату, куда и я 
приходил к Александровичу и Смышникову. 

По выходу я встретился с Яковлевым, спросил его: «Как акт, не забракован ли?». 
Яковлев мне ответил: «Надо идти переписывать, ну ее к черту». Знаю, что этой комиссией 
руководили работники облотдела НКВД Александрович и Смышников. Кто параллельно давал 
указания Яковлеву – не знаю.

По вопросу отвечаю, что сидящего передо мною Александровича я знаю. Разговаривал 
с ним 2 ½ часа. Александрович был одет в военной форме, знаки различия не помню, или одна 
шпала, или 3 кубика, у Смышникова точно помню было 3 кубика.

По третьему вопросу отвечаю: В комиссиях участвовали лица не зависимо от 
партийности. Скороход, Чуженко, Дидякин могли подписать любой акт в любом направлении, 
данном работниками НКВД, лишь бы не пересоставлять по 3 – 4 раза акты.

В части той комиссии, в которой я принимал участие, с учетом указаний Александровича 
получилось так. На второй день после разговора с Александровичем комиссия приступила 
к составлению акта, примерно придерживаясь указаний Александровича, но, учтя разговор 
Смышникова со мной в отсутствие Александровича, я комиссии заявил: «Если акт будет 
составлен в разрезе указаний Александровича, я от подписи отказываюсь». 

Но поскольку их было большинство, то они акт составили примерно в разрезе указаний 
Александровича и подписали, я от подписи отказался, поскольку председатель комиссии 
Николаев оговорок мне делать не дал. Указания, как надо составлять акт, со слов Александровича 
были переданы мне и Чуженко. Кроме этого, для согласования этого акта ходил председатель 
комиссии Николаев. С кем он там персонально говорил – не знаю.

Записано с наших слов правильно и протокол нами прочитан, в чем и расписываемся.
[підпис] [підпис]

ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВЕЛИ: 
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СТ[АРШИЙ] СЛЕДОВАТЕЛЬ НКВД УССР 
МЛ[АДШИЙ] ЛЕЙТ[ЕНАНТ] ГБ   [підпис]   ЛАБУЗОВ
ПОМ[ОЩНИК] НАЧАЛЬНИКА 
СЛЕДЧАСТИ НКВД УССР    [підпис]   НОСКОВ

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.2, акр.362 – 381. Оригінал. Рукопис.
______________

1. Піскун Микола Васильович, 1908 р. н. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині 
Сумської) обл., українець, кандидат у члени ВКП(б). Освіта вища, головний інженер заводу № 53 у 
м. Шостка. Засуджений ВК ВС СРСР 06.07.1941 р. за участь в антирадянській шкідницькій 
організації до ВМП. Президією Верховної Ради СРСР 26.07.1941 р. покарання пом’якшене до 
10 років позбавлення волі. Із 1951 р. перебував у засланні. Реабілітований 21.03.1956 р. ВК ВС СРСР. 
Докладніше див.: Держархів Сумської обл., ф. П-4, оп.1, спр.1704, 1690.

2. Ємельянов Сергій Іванович, 1908 р. н., м. Шостка Чернігівської губ. (нині Сумської 
обл.), українець, член ВКП(б). Освіта середня. Заарештований 31.05.1938 р. Звинувачувався в участі 
в антирадянській правотроцькістській диверсійно-шкідницькій організації під час роботи на заводі 
№ 53. Прокуратурою Чернігівської обл. 13.03.1939 р. справу припинено. На час другого арешту 
21.07.1942 р. – червоноармієць, водій радіовзводу окремого батальйону зв’язку 232-ї СД. Військовим 
трибуналом цієї дивізії 27.07.1942 р. за наклепи на Радінформбюро та розповсюдження фашистських 
листівок засуджений до ВМП. Військовим трибуналом Воронезького фронту 13.08.1942 р. покарання 
пом’якшене до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку до закінчення війни. 
Реабілітований 31.03.1994 р. прокуратурою Сумської обл. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, 
спр. П-3051, П-12678. 

3. Шимков Євген Олексійович, 1912 р. н., м. П’ятигорськ Терської обл. (Ставропольського 
краю, РФ), росіянин. Освіта середня. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. 
Начальник 1-ї майстерні заводу № 53. Заарештований 11.02.1938 р. Звинувачувався в участі в 
правотроцькістській диверсійно-шкідницькій шпигунській організації. УНКВС по Чернігівській обл. 
17.12.1939 р. справу припинено. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3985.

№ 15
Протокол очної ставки між свідком М. Григоренком й обвинуваченим 

І. Александровичем про методи провадження слідства співробітниками УНКВС по 
Чернігівській області по кримінальній справі на працівників шосткинських оборонних 

підприємств
26 червня 1939 р.

Очная ставка начата в 2 часа

ВОПРОС к свидетелю Григоренко: Знаете ли Вы сидящего перед вами гражданина?
ОТВЕТ: Да, знаю, это Александрович. Знаю его по работе в 3-м отделе УНКВД 

Черниговской области, где он работал начальником отделения. Знаю его с мая месяца 1938 года. 
Личных счетов у меня с Александровичем нет.

ВОПРОС к обвиняемому Александровичу: Вы так же знаете сидящего перед Вами 
гражданина?

ОТВЕТ: Да, знаю, это Григоренко, работавший пом[ощником] нач[альника]. Знаю 
Григоренко примерно с мая м[еся]ца 1938 года. Со стороны Григоренко по отношению ко мне 
могут быть недоверительные отношения в связи с тем, что я имел с ним серьезную беседу 
по поводу того, что он ленится на работе.1 Конкретно эту беседу имел в связи с заявлением 
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начальника отделения Лещинского о том, что Григоренко, будучи до работы в органах НКВД, 
на работе в следчасти разленился и эту лень принес с собой в органы НКВД. В личной жизни с 
Григоренко не сталкивался.

ВОПРОС к свидетелю Григоренко: Скажите, был факт такого разговора Александровича 
с Вами, как он показывает?

ОТВЕТ: Такого факта не было. С конца мая месяца я работал в 7-ом отделении2 и 
административно Александровичу не подчинялся.

ВОПРОС к обв[иняемому] Александровичу: Уточните время, когда вы разговаривали 
с Григоренко?

ОТВЕТ: Этот разговор происходил примерно в июне месяце 1938 года, что и подтвердил 
устно Лещинский на очной ставке со мной 11 июня 1938 года.

ВОПРОС к свидетелю Григоренко: Расскажите следствию конкретно об известных 
Вам фактах преступной деятельности Александровича в следственной работе.

ОТВЕТ: По шосткинским делам на инженерно-технических работников в основном 
по заводу № 53 я стал вести следствие с мая 1938 года. Следствием руководил Александрович 
и Лещинский. Александрович работал вр[еменным] нач[альником] 3 отдела. Лещинский был 
начальником 3-го, затем – 7-го отделения. После выделения самостоятельного оборонного 
отделения3 Александрович продолжал руководить следствием по делам на специалистов 
шосткинских заводов до ухода в отпуск или увольнения, примерно по январь м[еся]ц 1939 года. 
За весь период начала следствия по делам на специалистов Шосткинских оборонных заводов, с 
апреля 1937 года по июль 1938 года, было арестовано 108 человек специалистов шосткинских 
заводов № 9, 53.

Из 108 человек 67 осуждены, из них 60 осуждены к ВМН, 7 человек осуждены 
к 10 годам заключения, 34 человека освобождены, начиная с декабря м[еся]ца 1938 года 
по сегодняшний день, 7 человек содержится под стражей. Причинами освобождения 34 
человек специалистов являются: необоснованность арестов и недоказанность предъявленных 
обвинений. В следственных делах на специалистов оборонных заводов, которые освобождены, 
имелись акты технических комиссий, при просмотре которых военный прокурор предложил 
проверить [их] другой экспертной комиссией из состава не работников оборонных заводов. 
Так как предыдущие акты были составлены членами комиссий из работников заводов, которые 
в той или иной мере имели отношение к указанным в актах фактам, и в большинстве своем 
или же были арестованы, напр[имер], Волгин, Гапон4, Ланцетов и др[угие], или же проходили 
по показаниям как участники организации, нап[ример] Дубовик5, Лусто, Беляев и др[угие]. 
При проверке фактов вредительской деятельности экспертизой из состава работников 
Наркомата оборонной промышленности и работников проектных организаций Чернигова 
были опровергнуты за исключением лишь нескольких фактов, отмеченных как происшедших 
в результате халатности, и в одном случае преступной халатности, относящейся к Волгину, 
Ильину и Грекало6, ныне находятся под стражей.

Привожу конкретные примеры по фактам, опровергнутым повторной экспертизой. 
В справках на аресты, подписанных Александровичем, указано в отношении обвиняемых 
Кузьмина, Богдановского7, Нестерова, что они проводили на заводе № 53 диверсионно-
вредительскую работу, выразившуюся якобы во вредительской закладке фундаментов зданий 
оборонного значения (химлаборатория, детонаторная мастерская № 8, детясли). В частности в 
справках указывалось, что вместо закладки фундаментов на глубину 1,4 метра, Богдановский, 
Кузьмин, Нестеров во вредительских целях закладывали фундамент на глубину 0,7 метра. 
Экспертная комиссия установила, заложенные фундаменты на 0,7 метра правильно заложены 
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и соответствуют ГОСТу 4543, утвержденному Совнаркомом. Обвиняемые Кулеш (осужден), 
Пенкин (освобожден) на следствии показали, что они во вредительских целях срывали выпуск 
капсулей «ШКАС».8 Это не подтверждалось актами старых технических комиссий. Последней 
экспертной комиссией это было опровергнуто. При допросе Александровичем обвиняемого 
Карпенко в протоколе его были указаны как диверсионные акты, совершенные лично Карпенко, 
выразившиеся в поджоге сушилок № 9, 10 и пневмоэстакады. Повторной экспертной комиссией 
этот факт также опровергнут, и одного случая пожара вообще не было установлено, в двух 
же других случаях умышленных действий установлено не было. Кроме того, в показаниях 
Ильина и других осужденных лиц был указан факт вредительского вывода из строя 5-го крыла 
нетрации, который якобы сорвал на 50% мощность завода № 9.

Экспертная комиссия установила, что Ильин к выводу из строя 5 крыла нетрации 
никакого отношения не имел, и что остановка 5 крыла абсолютно не отразилась на работе 
з[аво]да. Так как к этому моменту было смонтировано 6-е крыло нетрации.

В показаниях Ильина, Жука и др. указано, что с вредительской целью был выведен 
из строя цех горячей промывки. Последующей проверкой и повторным актом технической 
экспертизы установлено, что цех горячей промывки в незаконченном виде был пущен по 
настоянию секретаря З[аводского] П[артийного] К[омитета] Мотузько и умышленных действий 
обвиняемых, взявших на себя этот факт как вредительство (экспертной комиссией умышленных 
действий установлено не было).

Обвиняемый Нестеров и Милов на допросе показали, что ими с вредительской целью 
на Черниговской катониновой фабрике было уменьшено количество машин в одном из цехов. 
Последующей проверкой установлено, что это являлось изобретением Нестерова, дающим 70 – 
80 тыс[яч] экономии, за которую Нестеров получил около 5 000 руб[лей] премии.

Обвиняемые Кулеш, Нестеров и Донец вместе с ними сдали «Союзвзрывпрому» 
около 1 мил[лиона] шт[ук] детонаторов и электродетонаторов якобы как негодные. Повторная 
комиссия, работавшая по предложению прокурора, установила, что сданные электродетонаторы 
соответствуют 1-му и 2-му сорту, и что уничтожение их было бы преступлением. В большинстве 
случаев и других фактов, ранее квалифицировавшихся как вредительство, в отношении 
обвиняемых Пенкина, Емельянова, Нестерова, Богдановского, Валентинова, Карпенко, 
Якунина, Донца, Вайда9 и др[угих] освобожденных специалистов также опровергнуты.

Данных о существовании на оборонных заводах «антисоветской правотроцкистской 
организации» вообще не было.

Начало организации, как мне известно, берется из показаний б[ывшего] нач[альника] 
У[правления] К[апитального] С[троительств]а з[аво]да № 9 Жука, который был арестован 
в мае м[есяце] 1937 года по подозрению во вредительской работе на з[аво]де № 9, который, 
сознавшись, дал показания и назвал 109 человек участников организации и лиц, проводивших 
вредительскую деятельность. Жук был арестован на основании показаний свидетелей-
заявителей Галкина, Грекало, Дубовика и др[угих], из которых в последствии Галкин был 
осужден к ВМН по показаниям Жука. Грекало же был арестован по показаниям Жука.

Имеющееся дело «Оголтелые» по заводу № 9 содержит в себе копии официальных 
материалов и материалов о наличии вышеуказанной организации на заводе № 9. Само же 
дело «Оголтелые» даже не зарегистрировано в 1-м спецотделе как разработка. По заводу 
№ 53 имелась агентурная разработка под кличкой «Германофилы», которая в себе содержит 
только официальные данные, за исключением 2-3 сводок с[екретного]/с[отрудника] «Пуансон» 
(арестован) и агента «Шахтер» освещенческого порядка об имевшихся неполадках на заводе – 
материалов в деле нет.
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Таким образом, само начало организации идет с показаний Кулеша, Парасюка10, которые 
были арестованы на основании свидетельских показаний Берели и Курцева о предполагаемом 
вредительстве. Сознавшийся Кулеш показал о свидетеле Береля как о руководителе организации 
на заводе № 53, и Береля затем был осужден к ВМН. Курцев же был уволен с з[аво]да за развал 
работы О[тдела] К[апитального] С[троительств]а и исключен из партии.

После показаний Кулеша, Парасюка в сентябре, октябре, декабре м[еся]це 1937 года в 
последствии были произведены основные аресты по з[аво]ду № 53.

Показания Кулеша, Парасюка, а также других являются неправдоподобными, что 
видно из следующего: Парасюк, сознавшись, показал, что в 1936 году Нестеров назвал ему 
как участника организации Кузьмина. Проверкой же установлено, что Нестеров в 1936 году на 
з[аво]де № 53 не работал.

Обвиняемый Лучек (осужден), арестованный в Чапаевске по ориентировке 3-го отдела 
УНКВД Чернигов11, был допрошен по сути имеющихся на него показаний, который показал, что 
в 1927 – 1928 году, прибыв на завод № 53 (капсульное производство), он связался с антисоветской 
правотроцкистской организацией, и что этой организацией в тот период руководил Нестеров, и 
указал ряд участников организации.

Кроме этого, в этих же показаниях Лучек указал, что о Сырцове, как о руководителе 
организации в тресте, ему сообщил Нестеров.

Нестеров же, сознавшись, показал, что в организацию он был завербован Сырцовым 
только в 1937 году, и что по заданию Сырцова он якобы принял руководство организацией, 
которую создал на заводе Лучек по заданию Сырцова.

Кроме этого противоречия в показаниях установлено, что Нестеров на з[аво]де № 53 
стал работать с 1932 года. В 1927 – 1928 гг. на заводе № 53 (капсульное производство) не работал 
вообще. Обвиняемый Кузьмин, сознавшись, 27 октября 1937 года показав, что им завербован 
в организацию инженер Богдановский в мае – июне 1934 года, и что тогда же он, Кузьмин, 
ему дал задание – проводить вредительство в проектировании оборонных объектов, что якобы 
Богдановским и было сделано.

Проверкой установлено, что проектирование оборонных объектов, о которых показывал 
обвиняемый Кузьмин, Богдановским было произведено в январе – мае 1934 года. Таким образом, 
дать такое задание Кузьмин Богдановскому не мог. Кроме этого, при применении физических 
методов воздействия к Богдановскому, о чем я покажу ниже, Богдановский после 8-ми месяцев 
нахождения под стражей дал показания причастности к организации, сказав, что завербован 
был Кузьминым в апреле 1934 г.

Обвиняемый Пенкин, «сознавшись», показал, что он в организацию был завербован 
якобы Нестеровым, что последний, уже сознавшись, категорически отрицал.

Обвиняемый Диденко (осужден), «сознавшись», также показал, что его завербовал 
Нестеров, что Нестеров отрицал, и на очной ставке с Диденко заявил, что его в организацию не 
вербовал и не знал как участника организации.

Диденко был осужден по тройке. Обвиняемые Нестеров, Донец и др[угие] указывали, 
что их вербовал якобы Сырцов, быв[ший] нач[альник] «Вохимтреста»12. Проверкой установлено, 
что по показаниям Сырцова, последние не проходят, и о существовании к[онр]р[еволюционной] 
организации на заводе № 53 Сырцов никаких показаний не дал.

Арестованный техник завода № 9 Валентинов в мае месяце 1938 года обвинялся 
в совершении диверсионного акта в цехе горячей промывки на чане № 24. После ареста 
Валентинова на него были натянуты показания Александровичем при допросе обвиняемых 
Ильина, Карпенко о том, что он является участником организации. В начале дело Валентинова 
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вел Смышников, и с его слов мне известно, что Александрович решил принципиально доказать, 
что Валентинов причастен к организации, когда Смышников высказывал сомнения. Для этого 
Валентинов из Шостки был переведен в Чернигов, после чего по поручению Алексендровича 
и Лещинского следствие вел Павлов с участием Александровича. Валентинов дал показания 
о принадлежности к организации и проведении вредительской деятельности. Экспертной 
комиссией и допросами свидетелей по делу Валентинова показания Валентинова и имевшиеся 
на него показания были опровергнуты.

Обвиняемый Жук, которого допрашивал Александрович, показал, что в организацию 
он был завербован Зильбербортом (умер в 1934 году) в январе 1934 г.

В обстоятельствах вербовки Жук указал, что он, будучи обижен на парторганизацию 
за вынесенный ему выговор, попал под влияние Зильберборта, который, проводя «борьбу» с 
секретарем З[аводского] П[артийного] К[омитета] Мотузко и секретарем РПК Сковородько (оба 
осуждены), якобы с целью разложения парторганизации завода создал контрреволюционную 
организацию, в которую предложил вступить Жуку, на что последний и дал согласие. Эти 
показания являются явно вымышленными. Так, допросом свидетелей Антонова, Еременко, 
председателя комиссии по чистке Шарко, имеющимися агентурными материалами и др[угими] 
документами установлено, Зильберборт выступал против Мотузко и Сковородько правильно, 
так как Мотузко при поддержке Сковородько нарушал грубейшим образом принципы 
единоначалия на заводе, вмешивался в непосредственное административное руководство 
заводом, против чего и выступал Зильберборт, а также лица, поддерживающие Зильберборта из 
среды инженерно-техничекого руководящего состава завода № 9, которые впоследствии были 
арестованы и дали показания о том, что их завербовал Зильберборт.

Допрошенный свидетель Шарко, являвшийся председателем комиссии по чистке 
парторганизации завода № 9 в 1934 году показал, что никакой группировки антисоветского 
характера на з[аво]де № 9 не было, а имела место склока между Зильбербортом и Мотузко.

Обвиняемые Ильин, Никитин, сознавшись, показали, что их Зильберборт завербовал в 
середине 1933 года, и что тогда же при вербовке назвал как участников организации Жука, что 
не соответствует показаниям последнего, который показывал, что завербован Зильбербортом в 
январе 1934 года.

Кроме имеющихся колоссальных противоречий в показаниях обвиняемых, имели место 
со стороны Александровича применения физических методов воздействий на арестованных 
специалистов. Например, арестованный Кузьменко в результате нахождения 9 суток на 
беспрерывном допросе дал показания о причастности к антисоветской организации на з[аво]-
де № 53. В поданном заявлении от 20.01.1938 г. Кузьменко от ранее данных показаний (от 
27 октября 1937 г.) отказался. После этого он был переведен в Чернигов, где был до мая – июня 
м[еся]ца. Вел следствие по делу Кулешов, после этого он был передан мне. До 10 июля и ранее 
обвиняемый Кузьмин отрицал свои показания (от 27.10.1937 г.), заявляя, что эти показания 
даны им под диктовку следователя Койфмана, и требовал заявление подвергнуть экспертизе. В 
процессе опроса 10 июля 1938 года ко мне в кабинет заходили Александрович и его заместители 
Громовенко и Лещинский, которым я заявил о требованиях обвиняемого Кузьмина, уже под 
утро. Тогда же я хотел отправить Кузьмина в камеру, но Александрович сказал, чтобы не 
отправлять его, якобы от быв[шего] нач[альника] УНКВД Егорова хочет получить санкцию на 
избиение Кузьмина.

Вскоре после этого, минут через 10, ко мне в комнату зашли Громовенко, Александрович 
и Лещинский и начали избивать Кузьмина палкой, в чем принимал участие и я. После этого 
Кузьмин подтвердил свои показания и заявил, что все-таки эти показания ложные. Обвиняемый 
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Донец с декабря 1937 года по июль 1938 года не признавал свою принадлежность к антисоветской 
организации.

15 июля утром, перед отправкой Донца в камеру, Александрович потребовал от 
меня, чтобы я ему привел Донца в кабинет, что я и сделал. В кабинете Александровича были 
кроме него Лещинский и Павлов. Оставив Донца, я ушел. Минут через 30 – 40 меня позвал 
Александрович или Лещинский и предложили взять Донца на допрос, заявив, что последний 
будет давать показания. Когда Донца я привел в комнату к себе, то он не мог писать, так был 
сильно избит. Аналогичный факт избиения имел место в июле месяце 1938 года, обвиняемого 
Богдановского в кабинете Александровича.

Считаю необходимым сказать, что акты обследования деятельности обвиняемых 
в 1938 году проводились после ареста специалистов. В частности по делам Пенкина, 
Петрова Н.И., Емельянова, Ворфлика. Комиссия в составе Пискуна, Чуженко и Дмитренко 
в июле м[ся]це 1938 года составила акты на вышеуказанных арестованных и вредительской 
деятельности последних актами установлено не было. Когда эти акты были присланы в 
7 отделение УНКВД, Лещинский в присутствии меня, следователя Бражника заявил, что 
акты составили участники организации, порвал их и позвонил в Шосткинское РО НКВД 
с предложением составить новые акты, в которых затем было указано, что факты являются 
вредительством со стороны обвиняемых. Кроме того, со слов члена комиссии Пискуна мне 
известно, что Александрович, будучи в Шостке в 1938 году, угрожал членам комиссии Пискуну 
и Чуженко при составлении актов и заставлял записать приведенные им факты неполадок в 
работе как вредительство со стороны обвиняемых. С мая м[еся]ца 1938 года Александрович 
и Лещинский на работе в УНКВД Чернигов среди работников вели разговоры о том, что агент 
«Дмитриев», он же Дель Д.Ф.13, будучи на свободе, в январе месяце 1938 года при одной из встреч 
с сотрудником Шосткинского райотделения Койфманом дал материалы о своей принадлежности 
к антисоветской организации на заводе № 9. Александрович и Лещинский демонстрировали 
этим, что агент «Дмитриев», будучи на свободе, дал показания о наличии антисоветс-
кой организации. В последствии мне стало известно, что «Дмитриев» в январе м[еся]це 
1938 года дал материал о наличии контрреволюционной организации на заводе № 9 под 
угрозой ареста со стороны Койфмана, и «Дмитриев» в феврале месяце 1938 г. от вынужденных 
материалов, сообщенных НКВД, отказался и написал заявление, которое имеется в рабочем 
деле. Затем «Дмитриева» восстанавливали в этих материалах. «Дмитриев»-Дель говорил, что 
по этому вопросу с ним разговаривал кто-то из ответственных работников отдела УНКВД 
Чернигов, но Дель этих материалов не подтвердил. После чего на него в процессе следствия были 
получены показания от обв[иняемого] Ильина, которого все время опрашивал Александрович. 
Также были получены показания от обвиняемого Коваленко. Дель – агент «Дмитриев» 24 июня 
1938 года был арестован. В данное время Дель после проведенной проверки дела освобожден. 

Кроме того, в августе месяце 1938 года я вел следствие по делу Лифиренко14 б[ывшего] 
секретаря комсомольской организации з[аво]да № 53. Допрашивал я его 2-3 раза. Лифиренко 
был арестован на основании показаний арестованного Береля, который, как впоследствии 
я установил, от своих показаний отказался. Лифиренко инкриминировалось обвинение – 
вредительство во время его работы бригадиром транспорта, выразившееся в 2-х случаях 
дачи недоброкачественного сена лошадям, в результате чего никаких последствий не было. 
Это дело я докладывал Лещинскому и заявил, что его необходимо прекратить за отсутствием 
состава преступления. Дело на Лифиренко тогда же в августе м[еся]це 1938 года я докладывал 
прокурору и настаивал на освобождении Лифиренко. Прокурор согласился освободить и 
предложил написать постановление. По возвращении от прокурора я говорил с Лещинским. 
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Лещинский направил меня к Александровичу для доклада дела. Я доложил Александровичу 
дело и сказал свое мнение и предложение прокурора об освобождении. Александрович, узнав, 
что я был у прокурора, накричал на меня. Заявил: «Вы что не уверены, что Лифиренко – враг?». 
Здесь же Александрович предложил оформить дело Лифиренко на Особое Совещание, и дело 
было оформлено на Особое Совещание. По возвращении дела в декабре м[еся]це 1938 года 
Лифиренко был освобожден.

ВОПРОС к обв[иняемому] Александровичу: Признаете ли Вы то, что проводили 
преступную деятельность в следственной работе, как утверждает в своих показаниях свидетель 
Григоренко?

ОТВЕТ: Нет, не признаю. Григоренко приступил к работе в оборонном отделении 
только лишь в мае м[еся]це 1938 года, то есть, когда троцкистские организации по Шосткинским 
заводам в основном были уже ликвидированы. Большинство из арестованных было осуждено.

За период работы Григоренко только проводились отдельные аресты. Таким образом, 
Григоренко не может знать ход следствия по делам и работы экспертных комиссий, и его 
показания на основе отдельных противоречий между обвиняемыми и беседы с Пискуном с 
выводами о том, что следствие велось преступно, является клеветой.

По шосткинским делам работали примерно 15 человек следователей-коммунистов, 
которые, как мне известно, объективно вели следствия. Григоренко, будучи пом[ощником] 
нач[альника] отделения на протяжении 10-ти м[еся]цев, полностью ознакомился с делами по 
оборонным заводам, но за это время как мне, так и руководству НКВД, и парторганизации ни разу 
не заявлял о том, что ему известны факты необъективного или преступного ведения следствия. 
Наоборот, сам непосредственно вел следствие по этим делам (дело Васюры, Емельянова, 
Кузьмина и др[угих]) и отстаивал правдивость их показаний. Больше того, после ареста 
б[ывшего] нач[альника] УНКВД Егорова и бегства Успенского15, когда на партсобраниях начали 
вскрывать искривления и извращения в следственной работе16 (я и другие лица), Григоренко по 
этому вопросу ничего не говорил, в частности меня ни в чем не обвинял, несмотря на то, что 
был знаком уже со всеми материалами.

Наконец, когда приемная комиссия в феврале 1939 года в лице особоуполномоченных 
Гордона и Твердохлебенко17 в связи с поданными мною заявлениями о преступной деятельности 
отдельных руководящих работников УНКВД Чернигов и обкома КП(б)У в ЦК ВКП(б) и Нарко-
му НКВД СССР18 и одновременно интересовалась у меня шосткинскими делами, то Григоренко 
вместе со мной (был болен) подготовил все материалы, подтверждающие правильность ведения 
следствия по этим делам. По существу же показаний Григоренко показываю: [расследованием] 
по Шосткинским оборонным заводам, как показывает Григоренко, я руководил до последнего 
времени, что не соответствует действительности. В подтверждение этого привожу факты: 
руководство предварительной документацией о вредительской деятельности отдельных 
работников з[аво]да №  9 осуществляли б[ывший] зам[еститель] нач[альника] УНКВД 
Самовский19, б[ывший] нач[альник] III отдела Толчинский20, которые для этой цели в феврале, 
марте, апреле м[еся]цах 1937 г. специально выезжали в Шостку, там же им оказывал практическое 
содействие начальник ЭКО Шосткинского РО НКВД Чурашов21. В указанное время им же 
были произведены аресты Разумеева, Пряничникова22, Герасько и возбуждено ходатайство 
об аресте Жука. В то время я никакого отношения к оборонным заводам не имел, т[ак] к[ак] 
работал начальником отделения 3-го отдела по ШП23, и, начиная с октября м[еся]ца 
1936 по март 1937 г., находился на периферии беспрерывно в Ромнах и Городне, в командировке. 
В мае м[еся]це 1937 года меня перевели на работу начальником оборонного отделения, но 
руководство следствием осталось за Самовским и Толчинским. Все показания арестованных 
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концентрировались у Толчинского и пом[ощника] оперуполномоченного Трепаченко, 
работавшего на Опертехнике, который под руководством Толчинского составлял справки на 
дальнейшие аресты. После отъезда Толчинского из Чернигова осуществляли руководство 
оборонным отделением вр[еменно] нач[альник] отдела Шперлинг, начальник УНКВД Корнев24 
и его заместитель Геплер25.

Шперлинг был в этой должности и руководил по апрель м[еся]ц 1938 года, когда в 
основном было произведено большинство арестов по заводам.

Примерно в июне месяце, когда я был вр[еменно] нач[альником] отдела, оборонное 
отделение по приказу НКВД СССР было выделено в самостоятельное, и приказом по 
облуправлению руководство им было возложено на зам[естителя] нач[альника] УНКВД 
Синицына.

По предложению Синицына я в июне и в июле месяце 1938 г. помогал Лещинскому, 
Григоренко в проведении очных ставок и одновременно контролировал их работу. 

В конце же июля м[еся]ца 1938 года Лещинский официально рапортом донес, что принял 
у меня все дела и арестованных по оборонному отделению, и с тех пор я никакого отношения 
к этим делам не имел. Таким образом, с июля м[еся]ца по последнее время следствие по делам 
вели Лещинский и особенно Григоренко, который в связи с назначением Лещинского в октябре 
1938 года на должность нач[альника] ЭКО руководил оборонным отделением. За все время 
Григоренко ни разу не заявлял как мне, так и Синицыну о преступных деяниях в следственных 
делах по Шостке. Из вышеизложенного видно, что Григоренко дает неправдивые показания в 
части того, что я все время руководил следствием, да еще до последнего времени.

Показания Григоренко в части того, что я руководил работой экспертных комиссий в 
определенном тенденциозном направлении, также являются неправдивыми и опровергаются 
следующими фактами: основные акты по заводу № 9 предварительной документации 
проводились комиссией Главка НКВД в марте – апреле месяце 1937 года, когда я в оборонном 
отделении не работал. Этой комиссией было констатировано, что на з[аво]де проводилась 
диверсионно-вредительская работа рядом работников.

Последующие акты составлялись непосредственно по поручению Шосткинского РО 
НКВД без моего участия. Наконец, в мае м[еся]це работой экспертных комиссий руководил 
Смышников, который оставался в Шостке после моего отъезда и по возвращении в Чернигов 
привез с собой ряд актов.

По вопросу того, что по оборонным заводам освобождены 34 человека (это после того, 
как Григоренко 10 месяцев вел следствие по этим делам) заявляю, что эти лица были арестованы 
обоснованно санкцией НКВД УССР и СССР, и Прокуратуры. О причинах их освобождения мне 
неизвестно. Мне же лично известно, что после уже повторной [нерозбірливо] комиссии, которая 
работала в феврале 1939 года, Лещинским, Григоренко и [нерозбірливо] были составлены 
докладные записки, в которых было указано с конкретным перечислением дел, что преступная 
деятельность значительного количества из числа арестованных доказана, и они предаются суду.

Что касается показаний Григоренко в отношении необоснованности арестов Кузьмина и 
Богдановского по з[аво]ду № 9, то это не соответствует действительности, так как их преступная 
деятельность была доказана по делу «Германофилы»26, о котором я подробно коснусь ниже. 
Конкретно же экспертная комиссия, которая была создана по инициативе Шосткинского РО 
НКВД, примерно в августе 1937 г., констатировала, что упомянутые Григоренко фундаменты 
здания заложены неправильно с нарушением установленных норм правительством.

По вопросу того, что повторная комиссия не установила умышленных действий со 
стороны арестованного Карпенко по вопросу пожара в сушилках, то это вовсе не является 
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для него оправданием, так как он умело маскировал поджоги, о чем Карпенко показывал на 
следствии, и комиссия могла это не выявить.

Что касается вывода из строя 5-го крыла нетрации, то это действительно снизило 
мобилизационную мощность з[аво]да № 9 по выпуску пироксилина. Поскольку з[аво]д 
имел план, как в мирное время, так и в военное время. Шестое крыло нетрации, пущенное в 
эксплуатацию, могло обеспечить выполнение программы мирного времени. В военное время 
з[аво]д № 9 не мог бы работать на полную мощность.

Не согласен я с выводами повторной комиссии о том, что цех горячей промывки 
пироксилинового производства пущен по настоянию б[ывшего] секретаря З[аводского] 
П[артийного] К[омитета] Мотузко, и что в связи с этим умышленных действий со стороны 
Зильберборта и др[угих] специалистов Ильина, Никитина, Жука не было. Опровергаю это 
следующими фактами: указанным лицам было заведомо известно, что пуск промывки в 
таком виде приведет к преждевременному выходу из строя во время эксплуатации, и что это 
является прямым преступлением. Зильберборт мог не выполнять требования Мотузко или 
же ускорить окончательный монтаж цеха, он же и указанные лица, этого не сделали с целью 
показать, что З[аводской] П[артийный] К[омитет] во главе Мотузко неправильно вмешивается 
в производственную жизнь завода, что ведет якобы к разрушению. Это было установлено 
рядом документов и показаниями обвиняемых по делу. Таким образом, по выводам последней 
комиссии факт установлен, но указывать то, что он сделан не с умышленной целью, они не 
имели права, поскольку они не знали, что эти лица являлись участниками организации.

О том, что Нестеров и Милов дали показания, как о вредительском акте свое 
изобретение мне не было известно. Все факты проверялись экспертной комиссией, но к моменту 
сдачи мною дел это еще не было проверено (июль м[еся]ц 1938 года). Дальнейшей проверкой 
должен был заниматься Григоренко, и почему он этого не сделал на протяжении последних 
9 месяцев, мне не известно. Тоже самое могу сказать в отношении Дорофеева. В отношении дела 
«Оголтелые»27, что якобы не было агентурных материалов по делу о наличии организованной 
к[онтр]р[еволюционной] деятельности, то это не соответствует действительности.

Шосткинском РО НКВД имелись агентурные материалы дела «Анализ», по 
которому работал агент Веришников Николай, который давал материалы об организованной 
вредительской деятельности со стороны Ильина, Никитина и др[угих] лиц. Этот факт хорошо 
знают работники Шосткинского РО НКВД Чурашов и Кузьменко.

Также имелось агентурное дело «Старген» по 5-му производству и агентурное дело на 
Свинаренко и др[угих], заведенное работниками Шосткинского РО НКВД Стасюком, Кацубенко 
и Марченко. Кроме того, имелось официальное заявление гр[ажданина] Орла на нач[альника] 
з[аво]да № 9, а также заявление военпреда завода № 9 Бушмелева в центр.

Предварительная документация (экспертные комиссии, допросы свидетелей), а 
также ряд агентурных материалов на Дорофеева, Панкова, Жука, Никонова, Пряничникова28 и 
др[угих] о том, что они примыкали к троцкистской оппозиции, а также некоторые примыкали 
к троцкистскому подполью – устанавливалось то, что на з[аво]де № 9 проводилась подрывная 
работа, что и перекрывалось показаниями иногородних органов НКВД, в частности Коваленко 
Владимир, Шапиро Евсей (Казань, з[ав]од № 110).

Лапсаль К.Г.29 арестован в Москве. Кот Дмитрий арестован в Москве. Денисевич 
Ал[екса]ндр арестован ОДТО Киев и др[угие]. На Ивченкова прибыли показания иногородние, о 
чем хорошо должен знать Лещинский. По вопросу наличия материалов по делу «Германофилы» 
я давал показания на предыдущих допросах, которые полностью подтверждаю. Что касается 
б[ывшего] дир[ектора] з[аво]да № 9 Берели о вредительской деятельности Кулеша, Парасюка 
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на з[аво]де, то таковые им были даны в виде заявления, так как он уже видел, что вредительская 
деятельность разоблачается парторганизацией, и что к нему добираются, и действительно он 
вскоре был отстранен от работы нач[альника] главка за преступную деятельность на з[аво]де.

Клеветническими являются показания Григоренко о том, что Лучек арестован в 
Чапаевске по ориентировке 3-го отдела УНКВД. Лучек был арестован в Чапаевске без ведома 
Шостки и Чернигова, и там дал показания о наличии троцкистской организации на з[аво]де 
№ 53 еще до получения следователем Кулешовым от арестованного Кулеша показаний по 
этому вопросу. Показания Лучка были получены в Чернигове гораздо позже, и в основном они 
совпадали с показаниями Кулеша, Парасюка и др[угих]. Я не помню, чтобы Лучек показывал, 
что он в 1938 г. связался с Нестеровым по троцкистской организации, и это требует проверки. 
Отдельные противоречия между обвиняемыми, о которых говорит Григоренко, уточнялись 
в процессе следствия мною и другими. В отношении противоречий Кузьмина, Нестерова и 
др[угих] Григоренко мне никогда не докладывал, а на протяжении последних 9 месяцев, когда 
он работал на следствии по делам самостоятельно, он сам обязан был их уточнить.

Что касается дела Валентинова, то никто на него показаний не натягивал, и когда 
Карпенко давал показания о нем и др[угих], то вместе со мной его допрашивал следователь 
Лемский.

Якунина допрашивал Лещинский. Ильин же дал показания о Валентинове при 
обстоятельствах, о которых я подробно указал в своих показаниях ранее. Неправдивые 
показания дает Григоренко в части того, что я в Чернигове принимал участие в допросе 
Валентинова, и опровергаю это следующими фактами. Когда Валентинов был из Шостки 
доставлен в Чернигов, я находился в Киеве, в командировке несколько дней. По возвращению 
из Киева Лещинский мне доложил, что Смышников высказал ранее сомнение в причастности 
Валентинова к организации, дело поручено вести вновь прибывшему следователю Павлову, 
которому он дал показания. Смышников же из Шостки сам привез акт, подтверждающий 
вредительскую деятельность Валентинова.

Об обстоятельствах вербовки Жука Зильбербортом Григоренко дает извращенные 
показания. Жук показывал, что наряду с тем, что Зильберборт объединил вокруг себя часть 
инженерно-технического персонала для борьбы с парторганизацией. Жук указывает, что 
Зильберборт вел с ним антисоветские беседы. Высказывался в антисоветском духе о политике 
партии. Что касается показаний Антонова, Еременко и др[угих], то они не примыкали к 
Зильберборту, и, естественно, не могли знать, что Зильберборт, маскируясь, сколачивает 
контрреволюционную организацию. Сам председатель комиссии исключил из партии Никитина, 
Ильина, Шапиро, Евсеева за выпуск некондиционных порохов. По делу Кузьмина Григоренко 
дает неправдивые показания, которые опровергаю следующими фактами. 20.01.1938 г. Кузьмин 
в Шостке от своих показаний никогда не отказывался. Первоначальное заявление от Кузьмина, 
где он признал свою причастность к организации, как мне известно, принял нач[альник] 
отделения Шосткинского РО НКВД Коцубенко, о чем имеется его подпись на заявлении. Затем 
Кузьмин был доставлен в Чернигов и следствие продолжал Кулешов. Во время допроса Кузьмин 
заявил Кулешову, что в заявлении он некоторых лиц дал по предложению как участников 
организации. Об этом мне доложил Кулешов. Я предложил фиксировать только показания, на 
которых настаивает Кузьмин, что и было сделано.

Впоследствии Кузьмин отказался от своих показаний, и я предложил принять от него об 
этом заявление и допросить по существу. Это примерно было в феврале 1938 года. Это говорит 
за то, что следствие по делу велось объективно.

На протяжении всего следствия, 8 месяцев, методов физического воздействия не 
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применялось. В июне-июле месяце 1938 г. оборонное отделение уже было самостоятельным, 
подчинялось Синицыну. Факт, приведенный Григоренко, я категорически отрицаю, ибо никаких 
указаний об этом я не давал и сам не избивал. Наоборот, Григоренко вместе с Лещинским 
докладывали сами мне, как лицу частично контролировавшему работу оборонного отделения, 
докладывали мне, что Григоренко имеет успех в восстановлении Кузьмина в показаниях, на 
которых он настаивает как на правдивых, и что Григоренко записал с ним подробный протокол 
допроса о деятельности Кузьмина в троцкистской организации. Причем Григоренко об 
извращенных методах допроса не заявлял после ареста Егорова. Тоже самое, отрицаю факт 
избиения Донца и Богдановского. Следствие по делу Донца вел сам Григоренко с июля м[еся]ца 
по март 1939 г., и если, как он заявляет, что Донец дал показания вынуждением вымышленные, 
то он должен был поставить вопрос об освобождении, чего он не сделал на протяжении 9 
месяцев.

Также не соответствуют показания Григоренко в части того, что по делам Емельянова, 
Пенкина и Ворфлика в июле [19]38 г. пересоставлялись акты. Т[ак] к[ак] эти акты были получены 
Смышниковым в июне 1938 г., мне неизвестно, что Лещинский рвал акты по этим делам.

О том, что Дель, будучи на свободе, написал сводку с отказом от ранее данных им 
сведениях о контрреволюционной организации, мне Григоренко не докладывал, и мне об этом 
не было известно. Материалы Деля в деле дальнейших разворотов арестов не играли, и они 
проверялись через соответствующие органы НКВД (з[аво]д № 80). Точно не помню.

В отношении арестованного Лифиренко Григоренко никогда передо мной не ставил 
вопрос об его освобождении, тем более в августе м[еся]це 19[38] г., когда оборонное отделение 
было уже самостоятельным.

Если Григоренко считал, что нужно освободить Лифиренко, то он мог об этом поставить 
вопрос перед руководством УНКВД, Синицыным, Егоровым, чего он не сделал, и Лифиренко 
содержался под стражей до декабря м[еся]ца 1938 года. Это обстоятельство говорит за то, что 
Григоренко ко мне не обращался.

ВОПРОС к свидетелю Григоренко: Вы настаиваете на своих показаниях, и что имеете 
дополнить по существу дела и показаний Александровича?

ОТВЕТ: На своих показаниях я полностью настаиваю, они подтверждаются 
документами, актами технических экспертиз от января-февраля 1939 года, которые опровергают 
вредительскую деятельность специалистов по з[аво]ду № 9. Что же касается имевшихся дел 
«Германофилы» и «Оголтелые», то пересмотром последних [об] организованной вредительской 
деятельности и наличии контрреволюционной правотроцкистской организации материалы 
отсутствуют.

Просмотром дел-формуляров на Парасюка, Кулеша, Валентинова, Вайду и др[угих] 
также не обнаружено материалов о наличии организованной контрреволюционной деятельности 
на заводах.

Дополнить свои показания имею следующим. Во время ареста Егорова30 и проведении 
партсобраний по этому вопросу, а также при приезде комиссии из Наркомата по проверке 
шосткинских дел, я в Чернигове не находился, а был в гор[оде] Шостке, в командировке, в течение 
3-х месяцев, до марта м[еся]ца 1939 года, и выехал из Шостки 3 марта 1939 года. Кроме того, 
в первых числах января 1939 года до ареста Александровича и Лещинского о всех изложенных 
мною фактах, изложенных в показаниях, в основном я сообщил особоуполномоченному НКВД 
УССР т[оварищу] Твердохлебенко. Одновременно с этим мне тов[арищем] Твердохлебенко
было дано указание составить списки проходивших лиц, проходящих по показаниям 
арестованных как участников организации, неарестованных, а также собрать данные об 
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арестованных и осужденных.
Вначале я обратился по составлению справки к Александровичу, он меня послал к 

Лещинскому. Лещинский предложил в числе проходящих лиц, как участников организации, 
не репрессированных указать 20-30 человек, предварительно побеседовать по этому вопросу 
с Александровичем. После этого я заявил Лещинскому о том, что как же давать такие данные, 
когда в Наркомат послали списки проходящих лиц более, чем на 240 человек. Лещинский 
ответил, ничего, составляйте так, если дадим эти цифры, то скажут, что организация по заводу 
раздута. Одновременно предложил согласовать этот вопрос с Александровичем. Александрович 
это одобрил. Сведения мною были составлены по указанию Лещинского и даны ему. При этом 
я его предупредил, что в них указаны неправильные данные. Лещинский сведения подписал. 
Я, видя, что Лещинский потребовал составления неправильных данных, составил правильные 
сведения и передал их зам[естителю] нач[альника] УНКВД Синицыну.

После отъезда особоуполномоченного в февраля 1939 года ко мне в комнату зашел 
Лещинский и Александрович и вели разговор по части приезда особоуполномоченных. При 
этом Лещинский заявил, что «доказать правоту организации по з[аво]ду № 9 и 53 нечем, и я жду 
ареста». В моем присутствии Александрович и Лещинский друг друга допрашивали, репетируя, 
как они будут вести себя на следствии после ареста. Разговоры о том, что за шосткинские 
дела арестуют, Лещинский вел среди сотрудников НКВД Ваксмана, Сакса и Саенко. Кроме 
того, добавляют, что обвиняемый Кузьмин и Богдановский были арестованы необоснованно, 
так как к моменту их ареста имелось заключение профессора, в котором было указано, что 
глубину фундамента зданий можно закладывать на 0,7 метра, что было сделано Богдановским 
при составлении проекта. Этот факт квалифицировался Богдановскому как диверсионно-
вредительская деятельность. Лично я с материалами дел «Оголтелые», «Германофилы», 
«Анализ» и др[угими] первичными материалами по специалистам шосткинских оборонных 
заводов начал знакомиться с октября м[ся]ца 1938 года. До этого же ни Лещинский, ни 
Александрович этих материалов мне не давали, а давался арестованный и показания на него, и 
предлагалось «колоть» арестованного и все. Ставить же вопрос перед Александровичем, и тем 
более через его голову перед Егоровым, о сомнениях по тому или иному обвиняемому я не мог, 
так как не знал сути дела и всех первичных материалов. Кроме этого, для меня был известен 
факт со Смышниковым, и попытка моя добиться освобождения Лифиренко не дала результатов.

ВОПРОС к свидетелю Григоренко: Арестованный Лучек в Чапаевске был арестован по 
ориентировке 3-го отдела УНКВД или непосредственно?

ОТВЕТ: В Чапаевск была послана 3-м отделом ориентировка о том, чтобы допросить 
Лучка по з[аво]ду № 53. По каким материалам и когда был арестован Лучек – мне неизвестно.

ВОПРОС к обв[иняемому] Александровичу: Что Вы имеете дополнить к своим 
показаниям?

ОТВЕТ: С Лещинским в присутствии Григоренко я не разговаривал об аресте, и никакой 
репетиции поведения на следствии не было.

Со стороны Лещинского были заявления о том, что комиссия придирается и что по 
[нерозбірливо] шосткинским делам может сделать неправильные выводы, что я выступал с 
разоблачением Баутина и др[угих] лиц, которые мне хотят «услужить» за мои критические 
выступления, в связи с чем и ему, как работавшему по заводам, попадет. Тогда же Лещинский 
заявил, что если такая несправедливость, то он пойдет к руководству УНКВД и бросит работу. 
Я Лещинскому сделал замечание, что такое его заявление является антипартийным, и что 
комиссия должна сделать правильные выводы. Я вообще не мог опасаться ареста и об этом 
говорить, так как знал, что приезд комиссии связан с моими заявлениями в ЦК ВКП(б) и 
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Наркому НКВД СССР о преступной деятельности лиц. По требованию Гордона я вручил копию 
этого заявления и говорил о том, что я подвергаюсь гонениям за мои разоблачения. Гордон мне 
говорил, что бояться мне нечего.

С Григоренко я подготавливал материалы по заводам для комиссии в связи с болезнью 
Лещинского, но он ко мне не обращался по вопросу как составить справку на арестованных и 
проходящих по показаниям. По моей инициативе была заведена картотека проходящих лиц с 
целью их проверки, и, естественно, никаких указаний давать Григоренко я не мог.

По вопросу заключения профессора, о котором говорит Григоренко, по коему 
оправдывается деятельность Богдановского и Кузьмина, он мне никогда не докладывал, а 
наоборот сам записывал в протокол допроса Кузьмина неправильную закладку фундамента как 
вредительство.

В отношении того, что Григоренко в декабре-марте находился в командировке и поэтому 
не мог заявить об известных ему извращениях, то это не соответствует действительности, 
так как он приезжал в Чернигов и мог заявить в партком. В отношении того сообщения 
особоуполномоченному Твердохлебенко, переданного Григоренко, то оно могло лишь быть 
передано в феврале месяце 1939 г. во время приезда комиссии в Чернигов УНКВД в связи с 
моими заявлениями. В это время Григоренко находился в Шостке и был вызван в Чернигов.

Очная ставка окончена
27.06.39 г. в 2.30 м[инут]
Записанное с наших слов правильно и протокол нами прочитан, в чем и 

расписываемся.    [підпис]   [підпис]

ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВЕЛИ: 
ПОМ[ОЩНИК] НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
СЛЕДСТВЕННОЙ ЧАСТИ НКВД УССР  [підпис]  НОСКОВ

СТ[АРШИЙ] СЛЕДОВАТЕЛЬ ЧАСТИ НКВД
УССР МЛ[АДШИЙ] ЛЕЙТЕНАНТ ГБ  [підпис]  ЛАБУЗОВ

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.2, акр.303  – 361. Оригінал. Рукопис.

______________
1. Тут і далі підкреслення у тексті.
2. 7 відділення курувало оборонну промисловість і було самостійним підрозділом у 

штатному розспису УНКВС. 
3. Це відбулося згідно наказу НКВС СРСР № 000362 від 9 червня 1938 р., який оголосив 

нову структуру оперативно-чекістських підрозділів у складі НКВС СРСР. 
4. Гапон Степан Михайлович, 1905 р. н., с. Нові Млини Борзнянського р-ну Чернігівської 

обл., українець. Освіта вища. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. Інженер-
хімік заводу № 9. Заарештований 25.03.1938 р. ВТ Київського особливого ВО 10.11.1938 р. за участь 
в українській націоналістичній організації, шпигунство на користь Німеччини та шкідницько-
диверсійну діяльність засуджений до ВМП. ВК ВС СРСР 05.03.1939 р. покарання пом’якшене до 
15 років позбавлення волі. Термін покарання відбував у Магаданській обл., РФ. Помер 06.07.1944 р. у 
Магаданській обл., РФ. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3898.

5. Дубовик Анатолій Семенович, 1905 р. н., с. Ганнівка-Тернівська Лебединського пов. 
Харківської губ. (нині Білопільського р-ну Сумської обл.), українець, член ВКП(б). Освіта вища. 
м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл., директор заводу № 53. Заарештований 26.11.1940 р. ВК 
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ВС СРСР 06.07.1941 р. за участь у контрреволюційній шкідницькій організації засуджений до ВМП. 
Розстріляний 27.07.1941 р. на спецоб’єкті НКВС «Комунарка» (Московська обл., РФ). Реабілітований 
ВК ВС СРСР 21.03.1956 р. Докладніше див.: Національний банк репресованих [Електронний ресурс] 
/ Режим доступу http://www.reabit.org.ua/nbr/?ID=201624 – Назва з екрану.

6. Грекало Василь Пилипович, 1906 р. н., Одеська обл., українець, член ВКП(б). Освіта 
вища. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл. Начальник планового відділу 
управління капітального будівництва заводу № 9. Заарештований 20.01.1938 р. Звинувачувався в 
участі в контрреволюційній правотроцькістській організації. УНКВС по Сумській обл. 16.10.1940 р. 
справу припинено. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-6244.

7. Богдановський Григорій Петрович, 1902 р. н., с. Хоружівка Роменського пов. 
Полтавської губ. (нині Недригайлівського р-ну Сумської обл.), українець. Освіта вища, закінчив 
Ленінградський інститут інженерів водного транспорту. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині 
Сумської) обл. Виконавець робіт із будівництва житлового будинку заводу № 53. Заарештований 
16.09.1937 р. Звинувачувався в участі в контрреволюційній шкідницько-диверсійній організації. 
УНКВС по Чернігівській обл. 20.04.1939 р. справу припинено. Докладніше див.:  ГДА СБ України, 
м. Суми, спр. П-3056. 

8. ШКАС (рос. Шпитального-Комарницкого Авиационный Скорострельный) – радянський 
скорострільний синхронний авіаційний кулемет калібром 7,62 мм, який був розроблений у 1930 р. 
Виготовлявся у 1932 – 1945 рр. Для нього також були розроблені спеціальні авіаційні патрони 
підвищеної надійності з бронебійними і бронебійно-запальними кулями.

9. Вайда Федір Єлисейович, 1907 р. н., м. Полтава, українець, член ВКП(б). Освіта вища, 
закінчив Одеський індустріальний інститут. Проживав у м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) 
обл. Викладач електроніки хіміко-технологічного технікуму. Заарештований 04.06.1938 р. За 
звинуваченням у злочинах передбачених ст.ст. 54-7, 54-9, 54-11 КК УРСР. УДБ УНКВС по Чернігівській 
обл. 02.06.1939 р. справу припинено. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-1201.

10. Парасюк Олександр Степанович, 1905 р. н., м-ко Ямпіль Глухівського пов. 
Чернігівської губ. (нині смт Ямпіль Ямпільського р-ну Сумської обл.) українець, член ВКП(б). Освіта 
вища, закінчив Шосткинський хіміко-технологічний інститут. Проживав у м. Шостка Чернігівської  
(нині Сумської) обл. Головний механік заводу № 53. Заарештований 16.09.1937 р. ВК ВС СРСР 
11.04.1938 р. за участь у контрреволюційній організації та проведення шкідницьких і диверсійних 
актів засуджений до ВМП. Розстріляний 11.04.1938 р. у м. Київ. Реабілітований 09.05.1957 р. ВК ВС 
СРСР. Докладніше див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4733. 

11. Так у тексті, імовірно, ідеться про УНКВС по Чернігівській обл. 
12. Вохимтрест (рос.) – Всесоюзный трест снаряжения и взрывчатых веществ Главного 

военно-мобилизационного управления наркомата тяжелой промышлености СССР.
13. Дель Дмитро Федорович, 1902 р. н., м. Шостка Чернігівської (нині Сумської) обл., 

українець. Освіта вища, закінчив Шосткинський хіміко-технологічний інститут. Інженер проектного 
відділу фабрики № 6 (кіноплівки). Заарештований 24.07.1938 р. Звинувачувався за ст.ст. 54-7, 54-11 КК 
УРСР. Прокуратурою Сумської обл. 26.07.1939 р. справу припинено. Докладніше див.: ГДА СБ України, 
м. Суми, спр. П-3055.

14. Лифіренко Макар Корнійович, 1908 р. н., с. Собич Кролевецького пов. Чернігівської 
губ. (нині Шосткинського р-ну Сумської обл.) українець. Освіта початкова. Проживав у м. Шостка 
Чернігівської (нині Сумської) обл. Водій заводу № 53. Заарештований 04.11.1937 р. Звинувачувався 
в участі в контрреволюційній правотроцькістській організації. УДБ УНКВС по Чернігівській обл. 
28.12.1938 р. справу припинено. Реабілітований 11.11.1991 р. прокуратурою Сумської обл. Докладніше 
див.: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3058.

15. Успенський Олександр Іванович (1902 – 1940). Народився у с. Верхній Суходол 
Тульської губ. (нині Алексинського р-ну Тульської обл., РФ) у родині дрібного торговця, росіянин. 
У 1912 р. закінчив початкове училище у с. Верхній Суходол, у 1917 рр. закінчив 2 класи Тульського 
духовного училища. У 1917 р. навчався у Тульській семінарії, того ж року закінчив 1 курс Тульської 
збройно-технічної школи. Працював у приватному магазині в Тулі. У 1918 р. – організатор церковного 
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хору, псаломник у церкві с. Верхній Суходол. У 1918 – 1919 рр. працював у Верхньому Суходолі 
секретарем волосного комітету бідноти. З весни 1919 р. – молодший міліціонер 3 району, 1921 – 
1921 – начальник 4 району, помічник начальника, начальник господарського відділу Олексинської 
повітової міліції. Із серпня 1920 р. – таємний уповноважений Олексинського повітового політбюро. 
06.11.1921 – 02.1922 рр. – уповноважений з інформації Олексинського політбюро Тульської 
губЧК. З 25.09.1922 р. – співробітник для доручень при уповноваженому Тульського губвідділу 
ДПУ по Олексинському повіту. З 03.1924 – 10.03.1927 рр. – начальник економічного відділу 
Тульського губвідділу ДПУ. Із 29.03.1927 р. – начальник економічного відділу ПП ОГПУ по Уралу 
(м. Свердловськ). Із 1929 р. – начальник Економічного управління ПП ОГПУ по Уралу. 26.08.1931 р. 
відряджений до ОДПУ СРСР. Служив в ПП ОДПУ Московської обл. З 10.07.1934 р. – заступник 
начальника УНКВС Московської області. З 19.02.1935 р. – заступник коменданта Московського 
Кремля з внутрішньої охорони. З 28.02.1936 р. – заступник начальника УНКВС Західносибірського 
краю, Новосибірськ. З 16.03.1937 р. – начальник УНКВС Оренбурзької області. З 25.01.1938 р. 
– нарком внутрішніх справ УРСР. 14.11.1938 р. – інсценував самогубство та втік. У 14.11.1938 
– 15.04.1939 рр. – перебував на нелегальному становищі. 15.04.1939 р. – заарештований у м. Міас 
Челябінської обл. 27.01.1940 р. засуджений до ВМП. Розстріляний у Москві. Докладніше див.: 
Золотарьов В.А. Олександр Успенський: особа, час, оточення. – Харків, 2004; Золотарьов В. 
Фаворит Єжова: сторінки біографії наркома внутрішніх справ УРСР О.І. Успенського // Політичні 
репресії в Українській РСР: дослідницькі рефлекси та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» 
в СРСР. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. м. Київ. 15 березня 2012 р. – К., 2013. – 
С. 164 – 187; Бажан О., Золотарьов В. Олександр Успенський: «Я вважаю себе учнем Миколи 
Івановича Єжова» // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.– 2014. – № 1. – С. 344 – 398. 

16. Як приклад можна навести витяг виступу І.М. Александровича на зборах первинної 
партійної організації УДБ УНКВС по Чернігівській області від 3 грудня 1938 р.: «[…] Тов[арищ] 
АЛЕКСАНДРОВИЧ: Плохо, что мы начинаем говорить тогда, когда его разоблачили без участия 
парторганизации. А ведь мы раньше имели серьезные уроки, когда в нашем управлении засели 
враги народа – СОКОЛОВ, КОРНЕВ, ГЕПЛЕР и др. Эти уроки должны были быть нами учтены 
для повышения революционной бдительности (особенно нами, членами партии – работниками 
УДБ), но, к сожалению, этого не было. Почему так получилось, что ЕГОРОВ до дня ареста не был 
разоблачен нашей парторганизацией. Надо по-честному признать, что мы верили ЕГОРОВУ как лицу, 
направленному к нам для наведения порядка в управлении, куда проникли враги, которых я выше 
назвал. А он, хитро маскируясь, сумел войти в доверие к членам нашей парторганизации, создав себе 
неограниченный «авторитет».

Все же была возможность разоблачить ЕГОРОВА и до его ареста, особенно после того, когда 
стало известно о том, что бежал враг – бывш[ий] нарком УСПЕНСКИЙ, с которым ЕГОРОВ находился 
в очень близких взаимоотношениях. Если бы нашу парторганизацию своевременно информировали, 
хотя бы, в основном, в чем выражалась вражеская деятельность УСПЕНСКОГО, то мы могли бы дать 
соответствующую оценку ряду фактов, которые имели место со стороны ЕГОРОВА.

Что же получилось в действительности? Когда бежал УСПЕНСКИЙ, некоторые товарищи, 
приезжавшие из центрального аппарата, под секретом рассказывали о том, что УСПЕНСКИЙ в своей 
практической к[онтр]р[еволюционной] деятельности осуществлял великодержавный шовинизм, 
выгонял из аппарата евреев и украинцев, и громил кадры.

Я лично, узнав об этом «по слухам», проанализировал несколько фактов из деятельности 
ЕГОРОВА, о которых я скажу ниже, пришел к выводу, или вернее, вкралось подозрение, что 
ЕГОРОВ проводил «политику» УСПЕНСКОГО в нашем управлении. Все же для того, чтобы не 
заявлять об этом необоснованно, лишь на основе слухов, я решил дождаться возвращения из Киева 
тов. СИНИЦЫНА, который, по моему мнению, должен был внести ясность по вопросу вражеской 
деятельности УСПЕНСКОГО.

По своем возвращении, тов[арищ] СИНИЦЫН собрал руководителей отделов на совещание 
и ограничился общим заявлением о том, что УСПЕНСКИЙ – враг. Я настойчиво спрашивал тов[арища] 
СИНИЦЫНА о конкретной деятельности УСПЕНСКОГО, но получил ответ, что он ничего не знает. 
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«Слухи» о великодержавном шовинизме УСПЕНСКОГО проникали все более настойчиво, и я решил 
переговорить с тов[арищем] СИНИЦЫНЫМ как с членом парткомитета и руководителем управления, 
с тем, чтобы при подтверждении, поделиться с ним моими сомнениями о ЕГОРОВЕ. На мое заявление 
о том, что враг УСПЕНСКИЙ разгонял из органов украинцев и евреев, тов[арищ]  СИНИЦЫН ответил: 
«Я это слыхал». Но не подтвердил, действительно ли это. […]». Докладніше див.: ГДА СБ України 
м. Чернігів, ф.6, спр.5070, т.7, арк.1 – 5.

17. Твердохлєбенко Олексій Михайлович, 1905 р. н., м. Одеса, українець, член Компартії із 
1925 р. До березня 1938 р. працював заступником завідувача шахтою «Софія» тресту «Макіїввугілля». 
У березні 1938 р. Сталінським обкомом КП(б)У був відряджений у розпорядження ЦК КП(б)У, звідки 
був направлений на роботу в органи НКВС. У серпні 1938 р. йому присвоїли спеціальне звання 
лейтенант ДБ, в жовтні 1939 – старший лейтенант ДБ. Із серпня 1938 р. – заступник начальника 
відділення 8-го (промислового) відділу 1-го управління (держбезпеки) НКВС УРСР. Із 29.08.1938 – 
1939 рр. – в.о. особливоуповноваженого НКВС УРСР. У 1940 р. – начальник 1-го відділу ЕКУ НКВС 
УРСР. У 1941 – заступник начальника СПВ НКВС Північної Осетії. У 1942 – 1943 рр. – начальник 
ЕКВ НКВС Північно-Осетинської АРСР.

18. Прикладом може слугувати заява, написана в лютому 1939 р. В зазначеній заяві йдеться 
про виявлення «порушень соціалістичної законності». Так І.М. Александрович звинуватив низку 
співробітників УНКВС по Чернігівській області, зокрема Я.К. Баутіна у масових фальсифікаціях та 
створені фіктивної справи «червоних партизан». Докладніше див.: ГДА СБ України м. України, ф.6, 
спр.5070, т.7, арк.53 – 65. 

19. Самовський Самуїл Ізраїльович (1898 – 1977). В органах ВНК−ОДПУ−НКВС з 
1919 р. На 09.07.1937 р. – тво начальника УНКВС по Чернігівській обл. До 27.07.1937 р. – заступник 
начальника УНКВС Чернігівської обл. Із 27.07.1937 р. – начальник ДТВ НКВС Сталінської залізниці. 
До 11.10.1940 р. – начальник Водного відділу УДБ НКВС Карело-Фінської РСР. З 11.10.1940 р. – 
начальника водного відділу УДБ НКВС Естонської РСР. 

20. Толчинський Герман Борисович, 1895 р. н. Із 03.01.1937 р. – начальник 3-го відділу 
УНКВС по Чернігівській обл. Із 08.08.1937 р. – начальник 3-го відділу УНКВС по Вінницькій обл. 
Відряджений 07.04.1938 р. до НКВС СРСР. Із 20.05.1938 р. – начальник 3-го відділу УНКВС по 
Іркутській обл. Звільнений в запас 07.03.1938 р.

21. Ідеться про Чурашова Петра Герасимовича, 1899 р. н.
22. Ідеться про Прянишникова Родіона Івановича.
23. Так у тексті.
24. Корнєв (Капелюс) Марк Борисович (1900 – 1939). Народився у с. Петровірівка 

Херсонської губ. (нині Ширяївсського р-ну Одеської обл.), єврей. Член Компартії із вересня 1918 р. У 
липні – вересні 1934 р. – заступник начальника УНКВС по Донецькій обл., у вересні 1934 – вересні 
1935 рр. – голова спецколегії Верховного суду УРСР, у жовтні 1935 – лютому 1937 рр. – началь-
ник – комісар Київської міжкраєвої школи НКВС СРСР, у лютому – липні 1937 р. – начальник УНКВС 
Молдавскої АСРР, у липні 1937 – лютому 1938 рр. – начальник УНКВС по Чернігівській обл., у 
квітні – вересні 1938 р. – помічник наркома внутрішніх справ Білоруської РСР по неоперативним 
підрозділам. Заарештований у березні 1939 р. ВК ВС СРСР засуджений до ВМП. Не реабілітований.

25. Геплер Абрам Ілліч, (1902 – 1939). Народився у м. Єлисаветград (нині 
м. Кропивницький), єврей, освіта початкова. Член Компартії із 1926 р. Із січня 1937 р. – начальник 
ОВ УНКВД по Київській обл. До квітня 1938 р. – заступник начальника УНКВС по Чернігівській обл. 
Заарештований 13.03.1938 р. за ст.ст. 54-1 «б», 54-10, 54-11 КК УРСР. 21.08.1939 р. справу припинено. 
Помер у лікарні Київської в’язниці 08.06.1939 р. Реабілітований 27.11.1996 р. Докладніше див.: ГДА 
СБ України, м. Чернігів, спр. 17740-п.

26. Відповідно до довідки заступника начальника УНКВД по Чернігівській обл. Синіцина від 
17.05.1939 р. агентурна справа «Германофіли» була заведена Шосткинським РВ НКВД із 26.04.1937 р. 
Під час огляду агентурної справи було встановлено: «[…] Произведенным осмотром агентурного 
дела «ГЕРМАНОФИЛЫ», зарегистрированного за № 604, установлено, что оно было заведено на 
основании свидетельских показаний и содержит в себе только официальные данные, за исключением 



80

Реабілітовані історією. Чернігівська область

трех сводок секретных сотрудников «ПУАНСОН», «ШАХТЕР» освещенческого характера. (Сводки 
получены были после заведения дела). Каких-либо материалов (за исключением показаний 
арестованных), говорящих о наличии на заводе № 53 контрреволюционной правотроцкистской 
организации в аг[ентурном] деле «ГЕРМАНОФИЛЫ» – нет». Докладніше див.: ГДА СБ України 
м. Чернігів, ф.6, спр.5070, т.3, арк.1, 7. 

27. В акті огляду справи «Оголтелые» від 1 травня 1939 р. зазначається, що справа «[…] 
состоит из четырех частей:

а) протоколы допросов свидетелей; б) материалы документации; в) отчетность; г) разная 
переписка. Дело по содержанию в нем материалов представляет только наличие в себе официальных 
данных, послуживших впоследствии к проведению арестов ряда лиц из числа ИТР по заводу № 9 за 
вредительскую подрывную деятельность, а затем уже в процессе следствия от арестованных были 
получены показания о наличии контрреволюционной организации. Необходимо отметить, что во 
всем деле имеется единственное донесение агента «Третьяковский» от 10-го марта 1937 г., в котором 
он показал о вредительском проектировании и строительстве кирпичного завода под руководством 
бывшего Нач[альника] УКСа Жука. Какие-либо документы о заведении настоящего дела, а также 
о регистрации его по линии учетно-регистрационного отделения УДБ – отсутствуют. Нет также 
документов о даче клички «Оголтелые» настоящему делу. […] Основанием для репрессирования 
за вредительскую работу на заводе ЖУКА, РАЗУМЕЕВА послужили показания свидетелей-
заявителей: а) бывшего инженера-экономиста ОКСа завода № 9 ГРЕКАЛО В.Ф., который называл 
ряд вредительских актов со стороны РАЗУМЕЕВА, ЖУКА, НЕФЕДОВА; б) бывшего инженера-
гидротехника проектного завода № 9 ГАЛКИНА А.А. также изобличавшего ЖУКА, РАЗУМЕЕВА, 
НЕФЕДОВА во вредительстве. ГРЕКАЛО и ГАЛКИН впоследствии ЖУКОМ и другими были 
названы как участники организации и репрессированы (ГАЛКИН осужден по первой категории). 
Такая же участь постигла и свидетелей НИЗЕНКО, КИКТЕВА. А ряд других лиц из числа 
ИТР – ДУБОВИК, БУЛКИН, БОГДАНОВ, которые в своих показаниях как свидетели изобличали 
вредительскую работу на заводе ЖУКА, РАЗУМЕЕВА, НЕФЕДОВА, последними были названы 
как участники контрреволюционной организации. Следует отметить и то положение, что 4-я часть 
дела, так называемая «Разная переписка» по делу «Оголтелые»», ранее занумерованная в количестве 
[кількість сторінок відсутня. – Упор.] стр., в настоящее время не известно кем (дело последний 
раз находилось в распоряжении ЛЕЩИНСКОГО и АЛЕКСАНДРОВИЧА) имеет ряд вырванных 
из дела страниц. Согласно исходящих номеров корреспонденции по 3-му отделу, исключением 
наличной по номерам переписки в деле устанавливается, что ряд документов о даче санкции на арест 
Шосткинскому райотделению, а также ориентировок в другие органы об участниках организации 
из дела удалены неизвестно кем. (Справка прилагается)». Докладніше див.: ГДА СБ України, ф.6, 
спр.5070, т.3, арк.9 – 10 зв. 

28. Йдеться про Прянишникова Родіона Івановича.
29. Лапсаль Кирило Георгійович, (1898 – 1937). Народився у Венденському пов. 

Ліфляндської губ., латиш, член ВКП(б). Освіта вища, головний інженер головного управління 
наркомату оборонної промисловості СРСР. Заарештований 09.08.1937 р. Засуджений 09.12.1937 р. ВК 
ВС СРСР до ВМП. Розстріляний 09.12.1937 р. Реабілітований 06.06.1957 р.

30. Начальник УНКВС по Чернігівській обл. А. Єгоров був заарештований 2 грудня 1938 р.

№ 16
Витяги із протоколів допиту начальника майстерні Є. Шимкова про методи 

фальсифікації співробітниками УНКВС по Чернігівській області кримінальної справи 
на працівників Шосткинського заводу № 53 

1 липня 1939 р.

Допрос начат 21 ч[ас] 30 м[инут]
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ВОПРОС: При допросе Вас от 19-го февраля 1938 года, вы в своих показаниях привели 
ряд вредительских актов в области изготовления оборонной продукции, а именно:

1. Срыв выпуска воспламенителей для трехдюймовых снарядов, авиабомб и капсюлей 
«ШКАСС».

2. Срыв графика планово-предупредительного ремонта оборудования мастерской № 1 
завода № 53.

3. Дача указаний АФАНАСЬЕВУ о выпуске в производство материал, несоответствую-
щий размерам, т. е. вместо установленного размера – 0,15-0,17 мм выпускалась продукция – по 
детали № 5 0,18-0,20 мм.

Выпуск детали № 16 с пробитыми донышками, в то время, когда это запрещалось.
Выпуск чашечки «КТ» для деталей № 16 производился вместо размера 0,11-0,13 мм; 

0,14-0,15 мм.
Дайте подробные объяснения по каждому пункту, приведенному выше, каким путем вы 

осуществляли вредительство в области выпуска этой продукции.
ОТВЕТ: Никаких вредительских актов в выпуске продукта на заводе № 53 я 

не совершал. Из всех приведенных выше моментов, как-то срыв выпуска продукции, 
изготовление ее из материалов несоответствующих размеров – ни один в действительности 
не имел места. Данные мной показания от 19 февраля 1938 года в этой части являются
вымышлены мной.

Случаев забраковки продукции выпускавшейся 1-й мастерской было несколько. 
Забраковывались небольшие партии колпачков для 3-х шиповых втулок. Партии эти по весу 
не превышали 1 – 2 килограмма. Брак этот относился исключительно за счет недосмотра 
отдельных работниц и сработанности лекал.

Срывов выпуска продукции по мастерской № 1 за время моего пребывания там 
начальником мастерской  не было.

Прошу записать в протокол моего допроса мои объяснения по каждому пункту.
1. По существу показаний о срыве программы выпуска продукции [необходимо] 

проверить [документы] в плановом отделе завода № 53, где отражено выполнение программы 
1-й мастерской по выпуску продукции.

2. Проверить по материалам главного механика завода № 53. Срывов графика планово-
предупредительного ремонта оборудования мастерской № 1 не было, а были отдельные 
случаи недачи в ремонт отдельных станков, эта задержка длилась 2-3 часа, вызывалась она 
переключением работы на другой станок.

3. Мной действительно были даны распоряжения мастеру мастерской № 1 
АФАНАСЬЕВУ пустить в производство ленты красной меди, которая по складу завода 
считалась забракованной, как имевшая отклонения в отдельных выемках в сторону утолщения, 
доходившего до 0,18 мм. Однако пускать в производство эту ленту я давал распоряжение после 
раскалибровки ее отделом технического контроля завода № 53, о чем имеется акт, который 
должен находиться в центральной заводской лаборатории. Изготовление продукции для детали 
№ 5 из этой ленты производилось в 1937 году, месяца не помню.

4. Мастерской № 1 за время моего пребывания там на должности начальника, 
изготовлялась деталь № 16 по литеру «В», но отклонений от технических норм и выпуска 
колпачков с пробитым донышком не было. Это можно проверить по ОТК завода.

5. По выпуску чашечки «КТ» к детали № 16 я даю такие объяснения, как и о 
выпуске продукции к детали № 5, то есть лента, из которой изготовлялись эти чашечки, была 
разбракована комиссией, пущена в раскалибровку по толщине, и после этого из нее было 
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разрешено изготовление чашечки «КТ». В процессе изготовления чашечек, попадались среди 
общего количества отдельные экземпляры, превышавшие толщину установленного размера. 
Это было результатом пропуска, производившего раскалибровку лент в ОТК. […]1

1 липня 1939 р.
Обвиняемый допрошен в присутствии Военного Прокурора г. Чернигова МАРУДОВА.

Допрос начат в 16 часов.
ВОПРОС: Чем вы хотите дополнить данные вами ранее показания о проведенной вами 

вредительской и шпионско-диверсионной деятельности в области оборонной промышленности?
ОТВЕТ: Все данные мною ранее показания о вредительской, шпионской и диверсионной 

деятельности я дополнить ничем не могу. И заявляю, данные мною ранее показания о 
причастности моей к контрреволюционной деятельности я сейчас категорически отрицаю.

ВОПРОС: Почему вы сейчас отрицаете Вашу причастность к контрреволюционной 
деятельности?

ОТВЕТ: Я никогда не был участником контрреволюционной организации. Данные 
мною ранее показания о контрреволюционной деятельности давал в результате применения 
ко мне физических методов воздействия со стороны следователей, допрашиваемых меня после 
моего ареста 11 февраля 1938 г.

ВОПРОС: Вы до ареста вашего 11 февраля 1938 года допрашивались когда-либо в 
органах НКВД?

ОТВЕТ: Да, допрашивался. 13 января 1938 года я был вызван в Шосткинский районный 
отдел НКВД, где был допрошен работником районного отдела2 КОЙФМАНОМ, которым 
мне было предложено рассказать ему о моей контрреволюционной деятельности. Я ответил 
КОЙФМАНУ, что никакой контрреволюционной деятельностью я не занимаюсь. КОЙФМАН 
начал упорно настаивать на даче мной показаний. После моего трехдневного отказа, я в силу 
морального воздействия на меня со стороны КОЙФМАНА вынужден был подписать заранее 
написанный им протокол. После подписания мною протокола (это было 15 января 1938 года 
часов в 5-6 утра) я был отпущен КОЙФМАНОМ домой, вторично я был вызван в Райотдел 
НКВД 16 января 1938 года и был допрошен также КОЙФМАНОМ3. На поставленные мне 
вопросы о проведенной мной вредительской деятельности я дал показания о выполнении 
распоряжений главного инженера завода № 53 КУЛЕША, квалифицируя их (распоряжения) как 
вредительские.

После вторичного допроса – 16 января 1938 года, я также КОЙФМАНОМ был отпущен 
домой.

ВОПРОС: Вы заявили выше, что данные вами ранее показания о контрреволюционной 
деятельности и участии в к[онтр]р[еволюционной] троцкистской диверсионно-вредительской 
организации вами даны в силу применения к вам физических методов воздействия со стороны 
следователей. Эти методы к вам применялись 15 и 16 января 1938 года?

ОТВЕТ: Никаких физических методов следователь КОЙФМАН 15 и 16 января 1938 г. 
не применял.

ВОПРОС: 15 и 16 января 1938 года, как видно из протоколов ваших допросов, вы 
следствию дали показания о принадлежности своей к антисоветской троцкистской диверсионно-
вредительской организации, проведении вредительства в оборонной промышленности.

Эти показания вы давали 15-16 января 1938 г., то есть в те дни, когда по вашему 
заявлению никаких физических методов воздействия к вам не было применено, значит эти 
показания – от 15-16 января 1938 года – данные вами соответствуют действительности?
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ОТВЕТ: Я дал показания 15 и 16 января 1938 года в результате морального воздействия 
на меня со стороны КОЙФМАНА, который угрожал мне арестом и требовал подписывать 
протоколы. […]4

10 серпня 1939 р.
ВОПРОС: Что Вам было известно о производственной деятельности мастера 1-й 

мастерской з[аво]да № 53 АФАНАСЬЕВА Михаила Герасимовича до Вашего ареста. Расскажите 
об этом подробно?

ОТВЕТ: Мастера АФАНАСЬЕВА Михаила Герасимовича я узнал с 1934 года по 
совместной работе в мастерской. Я в начале работал мастером, он также работал мастером. 
АФАНАСЬЕВА М.Г. я знал как хорошего кадрового рабочего з[аво]да, который хорошо знал 
производство, и в начале моей работы на заводе по окончанию техникума АФАНАСЬЕВ 
некоторое время даже меня обучал, поскольку я практически с заводом не сталкивался и 
производственная работа для меня была новая. АФАНАСЬЕВА я знал как одного из честных 
старых рабочих, который был ударником, затем стахановцем5. АФАНАСЬЕВ был преданным 
Сов[ветской] власти человеком, как старый производственник вносил рационализаторские 
предложения для улучшения работы в мастерской. В частности, АФАНАСЬЕВ вносил 
новшества в изменение оборудования, рабочем инструменте, вносил улучшения в операции на 
работе по ряду изделий. Конкретно, АФАНАСЬЕВ внес рационализаторское предложение по 
устройству охлаждения (водяного) на вырубном станке в 1937 году.

На чашечках № 8 (к детонаторам горных работ) АФАНАСЬЕВ изменил крепежную 
часть сверточного пуансона, что давало облегчение при установке рабочего инструмента и 
уменьшало расход стали для изготовления пуансонов.

АФАНАСЬЕВ в том же 1937 году до своего ареста внес рационализаторское 
предложение по изготовлению колпачков детали № 5 (для взрывателя), которое уменьшало 
количество операций на вытяжках колпачков – вместо проведения двух вытяжек, АФАНАСЬЕВ 
изменением сверточной рабочей части вырубной матрицы добился проведения одной вытяжки, 
что давало повышение производительности по выпуску колпачков на этой операции, экономию 
рабочей силы и времени. Вообще АФАНАСЬЕВ был образцом честного отношения к труду, 
пользовался авторитетом среди рабочих, как специалист и мастер своего дела он никогда не 
считался со временем, и вся производственная его деятельность была, безусловно, направлена 
в интересах Советского государства и укрепления обороноспособности страны. Таким был 
АФАНАСЬЕВ на производстве, которого я считал беспартийным большевиком, преданным 
делу рабочего класса.

ВОПРОС: Почему же Вы, зная мастера АФАНАСЬЕВА М.Г. как преданного Советской 
власти человека, будучи на свободе 16 января 1938 года, дали показания органам НКВД о том, 
что вовлекли АФАНАСЬЕВА во вредительскую работу? Требую правдивого ответа по существу 
вопроса.

ОТВЕТ: До своего ареста я, являясь секретным сотрудником Шосткинского 
Райотделения НКВД с 1935 года, работал под кличкой «ПУАНСОН».

Начиная с 11 января 1938 года по 16-е января 1938 г[ода], я вызывался для допроса в 
Шосткинское РО НКВД сотрудником его КОЙФМАНОМ, который мне предлагал, чтобы я дал 
материал в форме заявления на имя Начальника Райотделения НКВД о том, что я признаюсь 
в контрреволюционной деятельности, кто меня завербовал в антисоветскую организацию, 
кого я завербовал и описал свою вредительскую работу на заводе № 53 в 1-й мастерской и 
вредительскую деятельность известных мне участников организации.

11 – 14 января я не давал согласия дать такие материалы, поскольку мне об этом не 
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было ничего известно. Наоборот, во время этих разговоров 13-го января я написал в РО НКВД 
заявление о том, что работал на з[аво]де честно и антисоветской вредительской работой не 
занимался, и о существовании такой организации не знаю. Это заявление КОЙФМАН принял, 
а затем сказал на следующий день, что заявление порвано. В эти дни КОЙФМАН настоятельно 
добивался, чтобы я сознался и дал материал заявлением и показаниями, применяя всевозможные 
угрозы, морально воздействуя на меня.

В частности, 14 января [19]38-года КОЙФМАН категорически заявил: «Ты не уйдешь из 
кабинета до тех пор, пока не подпишешь показаний, а если не подпишешь, то будешь арестован. 
Арестуем жену с ребенком и будем истязать их на твоих глазах, пока не будешь признаваться. У 
нас есть все методы, чтобы заставить тебя заговорить. Ты должен подписать протокол для того, 
что будешь просто являться свидетелем, и тебя никто никогда не тронет».

КОЙФМАН, когда я еще колебался, поздно ночью давал мне бумаги для того, чтобы 
я писал домой о том, чтобы мне прислали белье, поскольку я домой уже не вернусь. Звонил 
по телефону, чтобы приготовили ордер на мой арест. Заявлял, что несознавшихся врагов 
уничтожают физически, КОЙФМАН все время обругивал меня площадной бранью.

При этих обстоятельствах, при категорических требованиях КОЙФМАНА подписать 
заготовленный им протокол в мое отсутствие, под применением всевозможных угроз ко мне, 
15 января я согласился и был вынужден подписать этот протокол клеветнического характера, 
не соответствующий никакой действительности, 16 января 1938 года на вторичном допросе с 
оформлением протокола в моем присутствии также поздно ночью от 10 до 5-ти часов утра я 
подписал протокол, в котором было записано, по требованию КОЙФМАНА, что я привлек к 
вредительской работе мастера АФАНАСЬЕВА.

Это был первый клеветнический материал в отношении мастера АФАНАСЬЕВА, 
который я подписал по требованию и указанию КОЙФМАНА.

Опровергнуть нереальность этих материалов я не имел возможности, так как 
КОЙФМАН не хотел слушать моих возражений, а писал то, что хотел.

ВОПРОС: После подписания протокола от 15 и 16 января 1938 года вы продолжали 
оставаться на свободе и имели полную возможность сообщить в соответствующие вышестоящие 
органы власти и НКВД о вымогательстве от Вас клеветнических материалов?

ОТВЕТ: Да, я мог бы это сделать, но не писал.
ВОПРОС: Почему?
ОТВЕТ: Я полагал, что материалы мои действительно являются как свидетельские, 

поверя словам КОЙФМАНА, что мне ничего не будет, если я подпишу.
Поэтому я ничего в вышестоящие органы власти не писал. И думал, что буду продолжать 

работать как секретный сотрудник органов НКВД, также, веря обещаниям КОЙФМАНА, 
который меня в этом убедил.

ВОПРОС: Таким образом, Вы сознательно пошли на преступление?
ОТВЕТ: Боясь ареста и всего того, чем мне грозил КОЙФМАН, я сознательно 

пошел на преступление. После ареста я об этом неоднократно говорил ШПЕРЛИНГУ, 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ, которые данный факт прикрывали умышленно. Все мое дело 
вымышленное, фантастическое, создано АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и по его указаниям.

АЛЕКСАНДРОВИЧ при допросах в 1938 г[оду], в феврале-марте месяце, в каб[инете] 
№ 29 неоднократно применял ко мне методы физического воздействии, и я оговаривал, по его 
настоятельным требованиям, невинных людей. АЛЕКСАНДРОВИЧ подсказывал мне фамилии 
участников организации: ПЕТРОВА, ВОРФЛИКА, ГУТОРКО, ПЕНКИНА И других. Вообще 
АЛЕКСАНДРОВИЧ поставил передо мною вопрос о том, чтобы я дал завербованных лично 
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мною в организацию не менее 10 человек инженеров-техников, такого количества сотрудников 
у меня по количеству не было близких по работе, и я был вынужден указать, что завербовал 
одного мастера АФАНАСЬЕВА, с которым работал.

ВОПРОС: Где еще АЛЕКСАНДРОВИЧ применял к Вам незаконные методы воздействия?
ОТВЕТ: В кабинете № 34 у ШПЕРЛИНГА, вместе со ШПЕРЛИНГОМ в феврале 

1938 года.
В конце февраля м[еся]ца 1938 года АЛЕКСАНДРОВИЧ повел меня специально к 

Нач[альнику] УНКВД ЕГОРОВУ, где присутствовал КОРНЕВ с одним ромбом. Перед тем, как 
нам идти к ЕГОРОВУ, АЛЕКСАНДРОВИЧ проинструктировал меня о том, чтобы я говорил все, 
что написано в протоколах – сколько я назвал участников организации и что я вредительского 
сделал (всего я назвал 30 человек или более). Когда пришли к ЕГОРОВУ, последний заявил: 
«Хорошо, что раскаялся, мы всему этому верим, но надо дать дополнительные показания по 
шпионской работе». Когда я отказался от шпионажа и всех данных показаний, меня стали бить 
– ЕГОРОВ, АЛЕКСАНДРОВИЧ вместе.

После их побоев я подтвердил показания, а затем давал дополнительные показания 
по шпионажу АЛЕКСАНДРОВИЧУ, что я якобы проводил шпионскую работу коллективно, 
вместе с инженерами: ПЕТРОВЫМ, КУЛЕШОМ, КИРИЛЬЦОМ и ДИДЕНКО. Эти показания 
были сфальсифицированы самим АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, а ЛЕЩИНСКИЙ проводил очные 
ставки с КУЛЕШОМ, ПЕТРОВЫМ, ДИДЕНКО, НЕСТЕРОВЫМ. Я ЛЕЩИНСКОМУ на 
допросах заявлял о ложности дела, он об этом показания не записывал и заявлял, что ко мне 
опять могут быть применены те же меры физического воздействия, что я до этого испытал. 
И ЛЕЩИНСКИЙ видел в кабинете № 14, как меня бил ШПЕРЛИНГ перед очной ставкой с 
КУЛЕШОМ, когда я отказывался говорить ложь в глаза человеку по вопросу шпионажа и о том, 
что он якобы меня завербовал для шпионской работы. Я затем на очной ставке стал говорить это, 
а КУЛЕШ категорически это отверг как надуманную ложь, и так был оформлен протокол очной 
ставки ЛЕЩИНСКИМ. Однако очная ставка была прервана, поскольку я запутался в уличении 
КУЛЕША в шпионской деятельности, и меня быстро увели из кабинета № 27 в каб[инет] № 14.

ВОПРОС: В чем Вы конкретно признаете себя виновным?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, сотрудничая с органами НКВД в 

1938 году, дал при изложенных мною обстоятельствах клеветнические материалы, в которых 
оговорил невинных людей врагами народа, вредителями. Тоже я делал и на следствии по 
требованию АЛЕКСАНДРОВИЧА, который в основном вел мое дело и руководил следствием 
по делу. 3аведомо оговаривая честных людей, я совершал преступление, в чем и признаю 
полностью себя виновным. 

         ШИМКОВ
Записано с моих слов правильно и протокол мною прочитан, в чем и расписываюсь. 
         ШИМКОВ
ДОПРОСИЛ: СТ[АРШИЙ] 
СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ 
НКВД УРСР, ЛЕЙТЕНАНТ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ       ЛАБУЗОВ6

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.1, арк.326 – 343. Засвідчена копія. 
Машинопис.
______________

1. Допитав слідчий слідчої частини УНКВС по Чернігівській обл. Воробйов та військовий 
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прокурор 435-ї військової прокуратури Марудов.
2. Так у тексті, у Шостці було районе відділення НКВС.
3. Тут і далі підкреслення олівцем.
4. Допитав слідчий слідчої частини УНКВС по Чернігівській обл. Воробйов та військовий 

прокурор 435-ї військової прокуратури Марудов. Документ засвідчений печаткою УНКВС по 
Чернігівській обл.

5. У 1930 – 1940-х рр. – новатор, передовик соціалістичного виробництва, учасник масового 
руху за підвищення продуктивності праці.

6. Документ засвідчено печаткою слідчої частини НКВС УРСР.

№ 17
Довідка про дати припинення справ на звільнених з-під варти спеціалістів 

Шосткинського заводу № 9

9 липня 1939 р.

Когда прекр[ащено] дело
1) Карпенко Василий Ильич     31.05.1939 г.
2) Якунин Григорий Александрович    31.05.1939 г.
3) Валентинов Яков Антонович     31.05.1939 г.
4) Вайда Федор Елисеевич     21.05.1939 г.
5) Сакун Сергей Георгиевич     04.06.1939 г.
6) Щербак Дмитрий Иванович     28.05.1939 г.
7) Дель Дмитрий Федорович     21.05.1939 г.

СПРАВКУ НАВОДИЛ П[ОМОШНИК]
О[ПЕРАТИВНОГО] УПОЛНОМОЧ[ЕННОГО] 
1-ГО СПЕЦОТД[ЕЛА] УНКВД1     [підпис] АНДРУШИН

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6, спр.5070, т.3, арк.19. Оригінал. Рукопис.
______________

1. Документ засвідчено печаткою слідчої частини НКВС УРСР.

№ 18
Власноручні свідчення Б. Ільїна про фальсифікацію кримінальної справи на 

працівників Шосткинського заводу № 9 
16 липня 1939 р.

28 июня 1938 года следователь Александрович мне в его кабинете заявил: «Итак, 
Ильин, мы Вас скоро отправим работать по специальности – все это мы делаем исходя из того, 
что Вы нам, следствию, помогли, Вы стали на советский, честный путь и знаем, какой Вы 
враг». Я был очень удивлен такому заявлению и был в ожидании практического осуществления 
этой идеи. Ровно через один месяц, т. е. 28 июля, следователем Григоренко по заданию 
Александровича и Лещинского в тюрьме была проведена перепись инженерно-технических 
работников завода № 9, в том числе и меня. В этот же день, ночью, я был вызван на допрос, где 
Александрович и Лещинский мне заявили, что мне предстоит одна работа, а именно написать 
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деловые производственные характеристики на целый ряд инженерно-технических работников 
завода № 9 с указанием их теоретической и практической подготовки, в какой должности может 
быть использован, какими административными и организационными способностями обладает. 
При этом Александрович и Лещинский мне заявили, что то, что я являюсь старым работником 
завода, знаю хорошо людей, и так как мы Вас также хорошо знаем, что Вы за человек и, 
наконец, учитывая наши взаимоотношения, подразумевая при этом о «помощи», которую я 
оказал следствию, что я «разоружился», поручаем Вам написать характеристики, так как мы 
их используем также по специальности, учитывая, что они «разоружились» и стали на честный 
советский путь. Я приступил к выполнению этой работы и написал примерно на 25-30 человек 
совершенно объективные характеристики, исходя из действительной жизни, не увязывая их с 
ложными показаниями моими – в интересах государства. Мне было сказано, что характеристики 
поручено писать нескольким человекам, кому именно, мне не известно, таким образом, для меня 
было не понятно и довольно странно, видя парадокс в показаниях и характеристиках, и это мне 
давало также основание считать, что Александрович и Лещинский прекрасно знали, понимали 
и видели, что мною писалась никому не нужная ложь, направленная на вред государству, они 
прекрасно знали, какие это специалисты. Еще раз заявляю, что характеристики мною писались 
совершенно объективные, исходя из нашей совместной производственной работы на заводе. 
Касаясь отдельных лиц, на которых я писал характеристики, остановлюсь на нижеследующем. 
Например, инженер Вайда – это молодой специалист, который проявлял большую инициативу 
в проведении рационализаторских мероприятий на производстве как-то:

 1) подъем конуса с механическим открыванием и закрыванием воды на нитрационных 
центрифугах, что, безусловно, является не вредительством, а исключительно пользой, дающей 
повышение производительности труда, аппаратуры и улучшения условий работы;

 2) Работа по механизации выгрузки пироксилина из водоотжимочных центрифуг и 
подачи в депо – это мероприятие не было осуществлено, так как представляло опасность в 
пожарном отношении, но в принципе идея правильная и требующая дополнительной разработки 
и т. д.;

Инженер Якунин Г.А. проявлял активность в развитии стахановского движения, 
руководил кружком по ликвидации технической неграмотности среди рабочих, оказывал 
последним помощь в выполнении норм плана, активно боролся за выполнение плана.

Инженер Карпенко проявлял инициативу в изучении новой технологии по методу 
инж[енера] Ниссельмана, активно боролся за форсирование строительства объекта, руководил 
кружками техминимума и т. д.;

Инженер Волгин проявлял инициативу в улучшении техники условий труда на 
производстве, активно боролся за выполнение плана, проявлял активность в общественно- 
политической жизни и т. д.

Подобно этим мною даны характеристики и на ряд других, например, на Жука, 
Разумеева, Гергеля, Валентинова, Тимофеева, Левицкого, Грудзино и др. Таким образом, 
если я писал в своих первых показаниях, что тот или иной инженер, техник умственно, 
сознательно проводил вредительство, направленное на вред государству, то в характеристиках 
и в действительности на производстве свою активность и инициативу проявляли в интересах 
государства. Несомненно, я видел у целого ряда инженерно-технических работников большие 
ошибки, недочеты, безобразия на производстве, которые объяснялись целым рядом причин.

В процессе писания характеристик Лещинский и Григоренко проверяли последние и 
говорили: «Хорошо», – и в частности, предлагали мне писать на других инженеров, например, 
Каменина и др. Я от этого отказался, так как не знал их действительной работы на производстве. 
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Когда я закончил писать характеристики, я задавал вопрос Александровичу и Лещинскому: 
«А кто же будет писать на меня характеристику?». Ответ был таков: «На Вас мы уже сами 
написали», – давая намеки, что характеристика хорошая, так как в противном случае эта работа 
мне бы не поручалась. Написанные характеристики у меня принимали Лещинский, Григоренко 
и секретарь Козик.

В ночь с 7 на 8 октября 1938 г. меня отправляли в Москву вместе с Михайлусовым и 
Захарченко (на Михайлусова я также писал характеристику).

Допрос начат в 23.30 и закончен в 1.10 – 17.07.1939 г.
На поставленный вопрос показания написаны собственноручно, в чем и расписываюсь.

[Підпис]

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.1, арк.305 – 306. Оригінал. Рукопис. 
_____________

1. На документі є печатка.
 

№ 19
Скарга інженера М. Волгіна заступнику наркома внутрішніх справ УРСР 

А. Кобулову про катування слідчими УНКВС по Чернігівській області підслідних під час 
розслідування кримінальної справи на працівників Шосткинського заводу № 9

4 серпня 1939 р. 

г. Киев
Народному Комиссару Внутренних дел УССР1

От Волгина (быв[шего] незаконно осужденного) Николая Кузьмича, б[ывший] член 
ВКП(б) с 1932 г., исключенного в связи с арестом, рож[дения] 1902 г., по соц[иальному] 
происхождению – рабочий, ныне инженер-химик, б[ывший] начальник О[тдела] К[апитального] 
С[троительств]а Шосткинского оборонного завода № 9. [Проживающий] Гор[од] Шостка, 
ул. Л. Толстого, д. № 53

Заявление
31-го июля 1939 г. дело следствием Черниговского облуправления НКВД обо 

мне прекращено по п.2. ст. 197 УПК УССР, почему я из-под стражи [был] освобожден. А 
поэтому, имея возможность, я считаю необходимым сообщить Вам об исключительно грубых 
нарушениях закона при проведении следствия и о провокационном создании искусственного 
дела со стороны следов[ателя] УГБ НКВД Черниговского облуправления Александровича 
Александра Марковича2 и Лещинского Владимира Ефимовича.

Суть дела в следующем. 
Я родился в гор[оде] Шостке. Родные мои – рабочие Шосткинского завода № 9, 

отец ныне пенсионер. Братья – также рабочие этого же завода. Старший – член ВКП(б), до 
моего ареста работал мастером, а два младшие – молодые специалисты – теперь с завода 
сняты. Никогда из нашей семьи никто не был ни в каких антисоветских или антипартийных 
группировках, а все время честно работали и учились.

В 1917 г. 15-летним рабочим-подростком я также поступил на Шосткинский завод, 
где безвыездно работал 20 лет, учился без отрыва от производства, получив звание инженера-
химика. В 1932 г. вступил в члены ВКП(б), в рядах которой честно состоял, честно до дня 
ареста, активно работая как на производстве, так в партийной и общественной жизни страны.
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Работал на заводе до 1936 г., главным образом, в должности начальника 1-го пр[оизводства] 
– производство под моими руководством развивалось, оснащалось новой передовой техникой, 
было передовым, краснознаменным производством на заводе. После продолжительной тяжелой 
болезни работал до 1-го июня 1937 года начальником производственно-планового отдела 
завода, а с 1-го июня 1937 г. был переброшен на один из тяжелых ответственейших участков 
работы – начальником управления капитального строительства завода. 

Несмотря на то, что на данный ответственный участок работы я был послан в самый 
разгар строительного сезона, и что строительство находилось в глубоком прорыве, к концу года 
данный участок моей работы уже был настолько организован, что предоставилась возможность 
значительно увеличить капиталовложение за 6 месяцев работы.

26 декабря 1937 г. я был арестован Шосткинским р[ай]отделом3 НКВД и отправлен в 
Черниговское облуправление НКВД.

27 декабря прямо с поезда я был принят следователем Лещинским (бывш[ий] 
оперуполномоченный УГБ НКВД при заводе № 9 [в] 1933 – 1935 гг.), который заявил мне, что 
я являюсь участником к[онтр]р[еволюционной] правотроцкистской организации, орудовавшей 
на заводе № 9.

Никогда не состоял ни в какой к[онтр]р[еволюционной] организации, и, не зная о 
наличии таковой на заводе, я честно и заявил ему об этом, убедительно прося разобраться в этом 
и проверить мою многолетнюю работу, так как все это клевета и ложь на меня. Следов[атель] 
Лещинский ответил: «Что он, зная меня хорошо по работе на заводе, и сам был удивлен, когда 
узнал, что я являюсь участником к[онтр]р[еволюционной] организации, но что дело уже 
заведено, голову терять не надо, а надо закрывать дело, так как для меня другого выхода уже 
нет».

После этого следов[атель] Лещинский познакомил меня с некоторыми отдельными 
следственными материалами б[ывшего] начальника О[тдела] К[апитального] С[троительств]а 
завода Разумеева, б[ывшего] механика 53 завода Парасюка, б[ывшего] начальника проектного 
отдела Бершова, который, как он мне сказал, уже пишет материал о мероприятиях по ликвидации 
последствий своего вредительства на заводе.

В эту же ночь я был следов[ателем] Лещинским представлен начальнику отделения 
Александровичу. 

Александрович начал меня уговаривать подтвердить показания других арестованных 
и в частности прочел мне заявление б[ывшего] директора завода Нефедова на имя б[ывшего] 
наркома НКВД СССР Н.И. Ежова и показание его о якобы проведенных им вместе со мной 
вредительских актах по 1-му производству.

Он убеждал меня ему безгранично верить, как старому большевику, чекисту, что 
другого выхода у меня нет, как подтвердить показания Нефедова, а он сумеет применить ко мне 
приказ двух наркомов – Н.И. Ежова и К.Е. Ворошилова, и разъяснил мне, что данный приказ 
относиться к лицам – участникам к[онтр]р[еволюционных] организаций, которые добровольно 
являются в органы НКВД и честно расскажут о своей к[онтр]р[еволюционной] деятельности, 
то они не подлежат аресту.

В соответствии с данным приказом он отправит меня работать на другой завод, так что 
я и тюрьмы не увижу.

Не состоя никогда ни в какой к[онтр]р[еволюционной] организации, и не зная о наличии 
таковой на заводе, я по-прежнему честно заявил, что это есть на меня явная ложь и клевета, и 
убедительно просил разобраться. Кроме того, заявил ему, что зачитанные им мне показания 
б[ывшего] директора завода Нефедова о проведенном вредительстве по 1-му производству 
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есть по существу надуманные им вещи или перспективные вопросы, [такие] как прокладка 
кислотопровода через озеро с 1-го пр[оизводст]ва на 3-е пр[оизводст]во, строительство 
аналогичной холодильной установки на 1 пр[оизводст]ве и ряд других.

Подобного рода мое заявление у Александровича вызвало со стороны последнего 
целую бурю матерщины, цинизма и издевательств, как по моему адресу, так по адресу моей 
семьи, и приказал след[ователю]Лещинскому отправить меня в тюрьму и вести со мной допрос 
как с неразоблаченным врагом.

Таким образом, я без всяких оснований брошен в тюрьму, которую, кстати сказать, 
нигде никогда в своей жизни не видел, даже с внешнего вида, не говоря уже о ее внутреннем 
содержании.

Так, до 15 февраля 1938 г. меня почти ежедневно, за исключением выходных дней, 
след[ователь] Лещинский (след[ователь] Александрович ежедневно периодически заходил) 
вызывал меня на всю ночь (до 5 часов утра) на «допрос», который заключался в отборной 
матерщине, издевательствах, как надо мной, так над моей семьей, угрозами репрессии.

По несколько суток, совершенно без сна, заставлял сидеть на так называемом 
«производственном стуле», а бывали случаи, что сидел по несколько часов с вытянутыми 
ногами и руками, с поднятой головой к верху – на самую электрическую лампочку.

Подобного рода «допросы» обычно сопровождались истерическими криками: «Кто 
вербовал – кого вербовал», вопросы, сопровождаемые пинками или толчками головой об стену.

Наряду с этим, меня обычно знакомили со следственными материалами других 
арестованных или с аварийными актами по производству, превращая их в диверсионные факты.

15 февраля 1938 года допрашивали меня след[ователи] Александрович и Лещинский 
(главным образом Александрович). Допрос носил исключительно издевательский характер, 
сопровождаемый матерщиной и угрозами репрессий по отношению к моей семье, если я не 
стану подтверждать показания других арестованных.

Наряду с этим, Александрович приказал след[ователю] Лещинскому принести 
следственные материалы Жука, Разумеева, Прянишникова, Биргера, Бабкова, Ильина, Нефедова, 
Шапиро, Листвинского, Игнатка, Герасько и ряд других…

Таким образом, наряду с угрозами, издевательствами, меня наталкивали, подсказывали, 
причем Александрович4 прямо заявил, что допустим, что ты честный человек, то кто тебе 
поверит? Видишь, сколько на тебя мы имеем уже материала? Нам стоило больших трудов 
их получить потому, что ты глубоко маскировался, что даже и в гости никуда не ходил? Не 
пьянствовал? Надо голову не терять, она у тебя не дурная! Еще будешь работать на пользу 
Советской власти. Ты немного ск….(цинизм)5, а вот мы теперь тебя спасем – пиши! Вот видишь, 
как ребята пишут, они ведь не глупей тебя – однако пишут!

Будучи морально и физически угнетен, изнуренный отсутствием сна и доведенный 
до полного отчаяния угрозами ареста жены и родных (а я знал и даже видел, уже будучи на 
воле, что много жен многих бывших работников завода репрессировали), и находясь почти в 
полном бессознании, я вынужден был около 6 час[ов] утра под диктовку Александровича, по 
примеру показанных и зачитанных мне заявлений Жука и Бершова, написать на имя начальника 
Черниговского облуправления НКВД ложное заявление, что я якобы являюсь участником 
к[онтр]р[еволюционной] правотроцкистской организации. Причем в данном заявлении у меня 
потребовали, чтоб я показал, что меня завербовал б[ывший] директор Нефедов, что я и сделал. 
После мне дали возможность сутки отдохнуть, главным образом поспать, придя в сознание, 
я на очередном допросе у след[ователя] Лещинского заявил, что вынужденно написанное 
мной заявление 15.02.1938 г. на имя начальника Черниговского облуправления НКВД есть 
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исключительно вынужденная ложь и клевета, как на самого себя, так и на других.
После долгих уговариваний, угроз, что мой отказ от данного заявления влечет за собой 

арест жены и наоборот6, след[овател]ь Лещинской говорил: «Вот, смотри, Бершов, Ильин, как 
ты видел, написали побольше, чем ты и, главным образом, собственноручно! Не то, что ты! А 
вот жены их на воле потому, что они нас слушают, а потому мы их даже на хорошую работу 
устроим, а вот ты сгниешь в тюрьме вместе со своей женой».

Однако он все же вынужден был оформить мой отказ от данного заявления. После 
я продолжительное время находился в тюрьме без вызова на допрос и только в июне месяце 
1938 г. я был вызван на допрос след[ователем] Смышниковым. След[ователю] Смышникову я 
также честно заявил, что никогда не состоял ни в какой к[онтр]р[еволюционной] организации и 
не знал о наличии таковой на заводе, и просил его, как нового начальника отделения, разобраться 
в своем деле, так как это все на меня ложь и клевета. Однако и здесь ответ был один: «Садись, 
пиши лучше сам, иначе выеду на завод, все равно угроблю».

Через некоторое время я опять был вызван на допрос след[ователем] Смышниковым. 
Последний сообщил мне, что выезжал уже на завод и привез на меня акты технической 
экспертизы. 

Действительно, мне были зачитаны акты технической экспертизы, составленные 
по строительству главным инженером строительства Тупиковым – моим заместителем и 
ближайшим помощником, инженером строительства Лабунец и вновь назначенным вместо 
меня начальником строительства Литвиновым, а по моей работе, по 1-му пр[оизводст]ву, 
моими ближайшими помощниками – начальниками цехов Комарницким и Атрашкевичем. При 
ознакомлении меня с данными актами, в которых некоторые факты производственных неполадок 
превращены данными лицами – перестраховщиками – во вредительство, а некоторые факты как 
результат нераспорядительности самих же участников экспертизы  – также приписывались мне 
как вредительство.

Обо всем этом я заявил след[ователю] Смышникову. В результате, по моему адресу 
опять посыпались более еще жесткие издевательства и угрозы, заявили мне, что имеется уже 
разрешение бить меня, а избитых на допросе я видел – это слесарь-бригадир макаронной 
фабрики г. Чернигова Колесников Василий Сергеевич, [след[ователь] Андреев], который 
возвращался в камеру, где и я находился, со следами побоев. Кроме того, я в это время узнал, 
что моя жена Волгина Надежда Григорьевна (домохозяйка) уже арестована и содержится также 
в Черниговской тюрьме. Она в это время мыла полы коридора тюрьмы, где я содержался.

Примерно 20 июня я опять был вызван на допрос след[ователем] Смышниковым, 
здесь же присутствовал начальник 3-го отдела Александрович. На данном допросе мне было 
предложено дать характеристику б[ывшему] главному инженеру завода Ильину и начальнику 
проектного отдела Бершову. Зная вышеуказанных работников завода только с положительной 
стороны и как советских людей, я такую положительную характеристику им и дал. После меня 
перевели в кабинет след[ователя] Александровича, где мне была организована очная ставка с 
б[ывшим] главным инженером завода Ильиным.

Очную ставку проводил начальник 3 отдела Александрович. В присутствии 
след[ователей] Смышникова и Лещинского на очной ставке Ильин заявил, что он является 
участником к[онтр]р[еволюционной] организации, и что знает меня якобы со слов умершего в 
1933 году7 б[ывшего] директора завода Зильбеборта (в начале требовал от меня «признания», 
что меня завербовал б[ывший] начальник завода Нефедов, смотр[и] мое заявление на имя 
начальника облуправления НКВД от 15.02.1937 г.).

Никогда не состоял ни в каких к[онтр]р[еволюционных] организациях и, не зная о 
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существовании таковой на заводе, я и здесь об этом также честно заявлял, но подобного рода 
мои справедливые честные заявления только вызывали новую волну издевательств, угроз со 
стороны след[ователя] Александровича. А, зная мою глубокую привязанность к моей семье, 
воля моей жены была поставлена им здесь в зависимость от подтверждения ложного показания 
Ильина. Ильин, используя свой авторитет, также принимал участие в подсказывании и в 
уговаривании меня подтвердить его ложные провокационные показания.

Потеряв все надежды на объективное справедливое рассмотрение моего следственного 
дела, находясь в тяжелом моральном и физическом состоянии, и видя, что угрозы следователей 
Лещинского и Александровича по моему адресу стали действительностью (арест жены, создание 
фиктивных актов экспертизы), и не имея возможности сообщить вышестоящим следственным 
органам об исключительно грубых нарушениях законов при проведении следствия со стороны 
след[ователей] Александровича и Лещинского, и рассчитывая найти справедливое объективное 
рассмотрение моего следственного дела только в суде, я вынужден был подтвердить ложные, 
провокационные показания Ильина, заключающиеся в том, что я якобы также являюсь, как 
и он, участником к[онтр]р[еволюционной] организации, что меня завербовал умерший в 
1933 году б[ывший] директор завода Зильберборт, что мною завербованы якобы в к[онтр]-
р[еволюционную] организацию еще в бытность мою начальником 1-го пр[оизводст]ва, 
арестованные еще до моего ареста б[ывшие] начальники цехов 1-го пр[оизводст]ва Бабков, 
Сакун, Нипод, Захарченко и Щепетова (до моего ареста она не была арестована), а директор 
завода Ивченков является «также»8 участником к[онтр]р[еволюционной] организации. 
Протокол очной ставки составлялся под диктовку следов[ателя] Александровича. Очная 
ставка продолжалась несколько часов. После чего следов[атель] Александрович распорядился, 
чтобы меня в одной кабине автомашины вместе с Ильиным отправили в тюрьму. По дороге в 
тюрьму Ильин заявил мне, что он вынужден был показать как на меня, так и на других ложь, 
что все показания он пишет по требованию Александровича собственноручно, превращая 
производственные неполадки в факты «вредительства», а начальников цехов «вербует», что он 
находится в одной камере с директором одного из заводов Чернигова Череватенко, который 
вынужден поступать также, и «рекомендовал» мне поступать также.

После очной ставки с Ильиным я был вызван на допрос следов[ателем] Смышниковым. 
Последнему я честно передал мой разговор с Ильиным в одной кабине автомашины, однако 
последний вызвал следов[ателя] Александровича и сообщил ему об этом. Последний с новой 
волной угроз набросился на меня, заявил: «Ты с к …(цинизм)9 мне Ильина», – и пригрозил, что 
использует весь свой авторитет, чтоб меня стереть с земли. Таким образом, еще одна попытка 
добиться справедливости потерпела полную неудачу.

После вышеуказанного разговора Александрович забрал меня от следов[ателя] 
Смышникова и привел меня в канцелярию 3 отдела, где предложил секретарю отдела Козику 
выдать мне бумагу, а мне писать собственноручные показания.

Как писать показания – он написал мне программу, в которой указал, какие должны быть 
освещены вопросы в моих показаниях, кроме того, мне было предложено прочесть показания 
инженера завода Карпенко Василия Ильича, дело которого он считал оформлено образцово.

Три раза меня секретарь отдела Козик вызывал в канцелярию отдела, три раза я 
пытался писать только правдивые показания, три раза к концу рабочего дня приходил ко мне 
Александрович, читал мои показания говорил, что это все до с… (цинизм)10,  рвал и выбрасывал 
в корзину. И на третий день вызвал в канцелярию ко мне следов[ателя] Лещинского и сказал 
ему: «Возьмите его опять к себе и помогите, он сам все равно ничего не напишет». Таким 
образом, мое следственное дело перешло опять в руки следов[ателя] Лещинского.
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После мне были опять организованы две очные ставки с моими подчиненными по 
моей работе на строительстве – это с начальником плановой группы О[тдела] К[апитального] 
С[троительств]а Грекало (проводил Александрович) и начальником бюро оборудования Гергель 
(проводил следов[атель] Лещинский). И несмотря на то, что с данными лицами у меня были 
ненормальные отношения (имели личные счеты ко мне), мое заявление во внимание не было 
принято.

При очной ставке с Грекало, мною совершенно ясно были вскрыты его ложные 
заявления (да этого он не отрицал и сам) о якобы известных ему вредительских актах, 
проведенных мною на строительстве. Как, например, Грекало заявил, что «мною умышленно 
была задержана выдача наряда на электромонтажные работы по оборудованию прессов 
Бюллера», в то время как монтаж последних был закончен, далеко еще до прихода меня на 
строительство, и ряд других. Однако это также во внимание все же принято не было, и с меня 
все же, как с Ильиным, преступными методами следствия домоглись «признания» в том, что я 
якобы являлся участником к[онтр]р[еволюционной] организации и занимался вредительством 
на строительстве.

После проведенных очных ставок следов[атель] Лещинский, как уже много выше 
рассказывалось, по поручению Александровича принялся «помогать» оформлять мое 
следственное дело в один основной протокол. При составлении основного протокола 
следов[атель] Лещинский обложился рядом других следственных дел и когда писал общую 
часть, заглядывал в лежащие перед ним дела и писал, не спрашивая у меня ничего, а когда дело 
дошло до указания в протоколе «фактов вредительства», здесь он обратился ко мне и заявил: 
«Ну, теперь помогай, так как я не инженер, а изложить надо грамотно».

Не занимаясь никогда никаким вредительством, а работая исключительно честно на 
пользу своей горячо любимой родины, я все же вынужден был по примеру других следственных 
дел, мне показанных ранее, надумывать на себя «вредительские акты», а, следовательно, это 
механически переносить и на моих подчиненных, арестованных со мной.

Для этого мною главным образом использовались производственные неполадки 
или естественный износ оборудования так: выход из строя хранителя азотной кислоты, 
подогревателя в контактном цеху, холодильников и ряд других, которые уже не помню.

Некоторые факты «рекомендовал» следователь Лещинский записать так: свинцовая 
аппаратура камерного цеха вышла из строя в силу естественного износа оборудования (в 
эксплуатации 20-25 лет), а следователь Лещинский решив «создать» на этом искусственно 
мою связь с Главком, как члена к[онтр]р[еволюционной] организации, потребовал, чтоб 
работник главка инженер Левин, ведающий по линии Главка данными установками, 
вынудил меня подписать, что я его «знал» как члена к[онтр]р[еволюционной] организации. 
Правдивый рапорт, посланный заводом на имя ЦК ВКП(б) о досрочном выполнении заводом в 
1936 году программы, был превращен им в «очковтирательство», а мой заместитель Романенко 
Яков, который принимал участие в его составлении, в «известные» мне участники к[онтр]-
р[еволюционной] организации и др.

Когда же речь дошла кто мне известен как «член» к[онтр]р[еволюционной] организа-
ции, мне прямо заявили, что моя «норма» – не меньше 50 человек – так как я был человек 
авторитетный, занимал руководящие должности, и в силу моего служебного положения я имел 
деловую связь с некоторыми работниками Главка, а поэтому я «должен дать не меньше, чем 
Ильин». Однако при большом моем сопротивлении, мне все же были вписаны в протокол 
следующие работники как Главка, так и завода, которых я якобы «знал» как «участников» 
к[онтр]р[еволюционной] организации. Это Биргер, Казиницкий, Коваленко, Ларионов, Лапсаль, 
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Нефедов, Жук, Разумеев, Грекало, Гергель, Котт, Ильин.
Все они были арестованы еще до моего ареста. При внесении вышеуказанных лиц в 

мой протокол, мне, как правило, показывали или их личные заявления или протоколы показаний 
других лиц, где данные работники уже фигурировали как участники к[онтр]р[еволюционной] 
организации, а некоторые даже давали мне клеветнические очные ставки. Кроме того, мне 
показывались протоколы показаний ряда лиц как, напр[имер], Игнатенка, Шапиро, Бершова 
и других, где указывалось, что они меня якобы знали, как участника к[онтр]р[еволюционной] 
организации. Таким образом вызывали у меня чувство отчаяния и наталкивали меня также 
на путь лжи и клеветы. После были даны очные ставки мне с Захарченко и Сакуном, где по 
вынужденному требованию следов[ателей] Александровича и Лещинского я должен был 
подтвердить, что они мною завербованы.

Захарченко отказался, заявив, что ему его следователь Соломахин показал, что 
его завербовал Бабков (он это признал), а потому меня как вербовщика он не признает как 
участника к[онтр]р[еволюционной] организации. Сакун долго отказывался, заявляя, что 
его вообще никто не вербовал, а след[ователь] Лещинский показал, что он вербовал. Но под 
влиянием Александровича, Лещинского вынужден был мою очную ставку принять, где в 
основу «вербовки» были положены вынужденно надуманные производственные отношения.

Что же касается моей «вербовки» Шепетовой, то следователь Лещинский после решил 
«отвербовать» ее от меня.

Затем следов[атель] Лещинский предложил мне в карандаше написать черновик, как 
я «завербовал» Бабкова и Нипода. Так как я никогда никого не вербовал, ни в какие к[онтр]-
р[еволюционные] организации, и сам в таковых не состоял, о чем я ему неоднократно заявлял, 
а поэтому как везде и здесь, я вынужден был надумывать несуществующие факты. После 
след[ователь] Лещинский «написанное» мной взял, порвал. Надо полагать, что оно портило 
ему дело.

Таким образом, было провокационно создано мое «дело».
После этого я был вызван в июле следователем Александровичем, который вручил 

мне письмо от жены и 100 руб. денег, якобы с воли, в то время, как мне теперь известно, она 
находилась в тюрьме, и письмо от нее было также вынужденно, как от меня «показания».

7-го августа мне был предложен для подписи протокол об окончании моего 
следственного дела, без ознакомления с таковым.

23 августа я был вызван следователем Бражником и мне предложено было дать 
показания по актам технической «экспертизы», составленных, как я выше уже указывал, еще в 
июне месяце.

Следов[атель] Бражник, не допрашивая меня, воспользовался «материалами» 
следов[ателя] Лещинского и, несмотря на их несоответствие, механически перенес их в свой 
протокол допроса. После мне опять был предложен к подписи протокол об окончании моего 
следственного дела без ознакомления меня с таковым.

10 декабря 1938 г. я был вызван следователем Ваксманом, который к моему удивлению 
ознакомил меня с моим следственным делом, но предварительно передал мне письмо от жены и 
фотографию моей маленькой дочери, которую я год не видел. Это сильно подействовало на мои 
и так расшатанные нервы (особенно после тяжелой болезни печенью на нервной почве), что не 
дало возможности сосредоточить внимание на самой сути дела.

И только 23 декабря 1938 г., когда я был вызван группой следователей (впоследствии я 
узнал, что это комиссия), мне была предоставлена возможность совершенно честно и откровенно 
рассказать истинную правду, как было создано мое «дело» и как следов[атели] Александрович 
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и Лещинский вынуждали меня стать на путь лжи, как на себя, так и на других.
Впоследствии, мое дело было пересмотрено другими следователями, были созданы 

новые экспертизы, и после справедливого объективного рассмотрения моего дела я был 
освобожден, чем мне предоставлена возможность и в дальнейшем честно работать на благо 
своей прекрасной Родины.

[підпис]

ГДА СБ України м. Чернігів, ф.6, спр.5070, т.2, арк.189 – 205 зв. Оригінал. Рукопис.

______________
1. А. Кобулов виконував обов’язки наркома внутрішніх справ УРСР.
2. Тут і далі – так в тексті. Потрібно Александрович Іона Маркович.
3. Так у тексті.
4. Тут і далі у тексті – підкреслення червоним олівцем.
5. Так у тексті.
6. Так у тексті.
7. В інших документах згадка про його смерть датувалася 1934 р.
8. Так у тексті.
9. Так у тексті.
10. Так у тексті.

№ 20
Протокол допиту О. Коваленка про методи фальсифікації співробітниками УНКВС по 

Чернігівській області кримінальної справи на працівників 
Шосткинського заводу № 6 і № 9

9 серпня 1939 р.

Я, Старший следователь следственной части Оперуполномоченный лейтенант 
Госбезопасности Лабузов1 допросил в качестве ________

1. Фамилия Коваленко
2. Имя и отчество Алексей Иосифович
3. Дата рождения 1908 г.
4. Место рождения г. Сталино.
5. Место жительства гор[од] Шостка, Депутатская, дом № 5, кв. 17.
6. Национальность и гражданство (подданство) Украинец, гр[ажданст]во СССР.
7. Паспорт В 1936 г. Шосткинским РОМ.
8. Род занятий Фабрика кинопленки № 6, инженер-исследователь.
9. Социальное происхождение рабочий.
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)
а) до революции Рабочий, жил на иждивении отца рабочего сталинского завода.
б) после революции Рабочий до 1927 г., затем служащий.
11. Состав семьи женат, семьи 2 человека, жена Калина Ол. – техник-химик з[аво]да 

№ 9, дочь Людмила – 2 года.
12. Образование (общее, специальное) высшее. В 1932 г. окончил Шосткинский химико-

технологический институт.
13. Партийность (в прошлом и настоящем) беспартийный.
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14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким органом и за 
что?) ________

а) до революции не судился.
б) после революции не судился.
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при советской власти нет.
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете исключен по болезни.
17. Служба в Красной Армии (красной гвардии, в партизанских отрядах), когда и в 

качестве кого не служил.
18. Служба в белых и других красных армиях (когда, в качестве кого) не служил.
19. Служба в бандах, контрреволюционных организациях и восстаниях не принимал.
20. Сведения об общественно-политической деятельности Председатель Цехкома 

фабрики № 6.
[підпис]

Показания обвиняемого (свидетеля) Коваленко Алексея Иосифича от 9 августа 1939 г.
ВОПРОС: Когда, где, при каких обстоятельствах Вы впервые отказались от своих 

показаний?
ОТВЕТ: Впервые я отказался от ранее данных показаний в январе месяце 1939 года, 

будучи в г. Москве, где я находился в Бутырской тюрьме. Тогда мною было подано заявление на 
имя Народного Комиссара НКВД СССР гр[ажданина] Берия, в котором я написал, что, будучи 
арестован органами НКВД по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54-7, 9, 
11 УК, я вследствие морально и физических методов воздействия вынужден был признать 
предъявленное обвинение правильным.

Я писал, что настоящим заявлением ставлю вам в известность, что мои показания 
являются вынужденными, ложными и клеветническими, и не соответствуют действительности. 
Я писал дальше, что категорически отрицал свое исключение из Комсомола в 1927 году за 
принадлежность к троцкистской организации. Категорически отрицаю какое бы то ни было свое 
причастие к контреволюционно-троцкистско-вредительской организации. Как в оборонной, так 
и в кинопленочной промышленности, а также отрицаю, что мне было известно о существовании 
этой организации в указанных промышленностях. Заявление лишь было подано в начале января 
месяца 1939 года.

В начале февраля месяца 1939 года такого же содержания заявление я подал на имя 
Облпрокурора Черниговской области.

По существу отказа своего от ранее данных показаний о своей принадлежности к 
контрреволюционно вредительской организации и о проведении ряда вредительских актов на 
заводе № 9 я дал на следствии показания в протоколе от 21 марта 1939 года, где я изложил 
правдиво мотивы своего отказа.

ВОПРОС: Чем объяснить тот факт, что вы на протяжении длительного периода времени 
признавали о своей троцкистской принадлежности в прошлом и участии в антисоветской 
организации, изобличая других сотрудников на очных ставках?

ОТВЕТ: Я на протяжении длительного периода времени подтверждал свои 
клеветнические, вынужденные показания потому, что следствие в лице Чурашова и следователя 
Лещинского обещало мне работу по специальности на заводах НКВД и получение меньшего 
срока наказания. Все другие мотивы я изложил в протоколе от 21 марта 1939 года и эти 
показания, подтверждаю полностью.

На очной ставке с обвиняемым Ильиным Борисом Авадьевичем я подтверждал свои 
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показания исходя из тех же мотивов.
Я показывал, что впервые завербовал меня в организацию Ильин, что было ложно. 

На это Ильин, когда протокол не фиксировался, заявил: «Алексей Иосифович, я и так много 
завербовал людей, и ты еще лезешь в мою организацию с чужого производства, я тебя не мог 
вербовать потому, что ты никакого отношения к нашему производству не имел, у тебя были 
свои начальники, подумай, не они ли тебя вербовали?».

Это предложение было подхвачено следователем Александровичем и продиктовано 
секретарю Трояченко в виде компромиссного решения для записи в протокол о том, что меня 
вербовал не один Ильин, а сразу 3 человека – Ильин, Шатиро Евсей, а также мой брат Коваленко 
Владимир, что и было по общему согласию оформлено в протоколе, который был оформлен 
нами в конце очной ставки в присутствии Лещинского. Это было приблизительно в июне или 
июле месяце 1938 года.

ВОПРОС: Таким образом, Вы заведомо оформляли провокационные документы?
ОТВЕТ: Да, давал заведомо ложные показания.

Записано с моих слов правильно, протокол мне прочитан, в чем и расписываюсь
       [підпис]

ДОПРАШИВАЛ: СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ЧАСТИ НКВД УССР 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ [підпис]       ЛАБУЗОВ

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.1, арк.311 – 315. Оригінал. Рукопис. 
______________

1. У цьому документі курсивом поданий друкований текст протоколу допиту.

№ 21
Витяг з клопотання обвинуваченого І. Александровича щодо фальсифікації його 

кримінальної справи 

3-6 березня 1941 р.

Собственоручные ходатайства обвин[яемого] Александровича Иоанна Марковича

Мои ходатайства и дополнения по моему делу:
1. На основании ст. 53 УПК УССР допустить по моему делу защитника. Меня обвиняют 

по ст. 206-17 п. «б», которая предусматривает высшую меру наказания, а в таких делах допуск 
защитника (согласно ст. 53) УПК обязателен1.

2. Приобщить к моему делу копию протокола допроса быв[шего] нач[альника] 
Черниговского УНКВД Егорова, в которых он отказывается от ранее данных им на меня 
обвинительных показаний, как от клеветнических. Егорову прошу протокольно задать вопрос, 
что его побудило меня оклеветать, так как я полагаю, что его к этому принудил «чудотворец» 
– особоуполномоч[енный] НКВД УССР Твердохлебенко, о котором я подробно писал в своих 
собственнор[учных] показаниях от 22 – 31.08.1939 г. (см[отреть] мое дело, т[ом] 6), как о лице, 
причастном к моему неправильному аресту.
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3. Приобщить к моему делу копию определения Военного трибунала войск НКВД от 
января2 м[есяц]а 1940 г. (вынесенного наряду с приговором по делу Друшляка) о привлечении 
к уголовной ответственности быв[шего] зам[естителя] нач[альника] следчасти НКВД УССР 
Калужского3 за преступные действия при проведении следствия по делам.

Дело в том, что упомянутый Калужский преступно вел следствие по моему делу, о чем 
я уже ранее писал (см[отреть] мои показания от 22 – 31.08.[19]39 [г.] т[ом] 6) и, скрывая свою 
преступную деятельность еще по 1938 году, он – Калужский – создавал фиктивное дело на меня 
и др[угих] честных советских лиц.

К этому еще добавлю, что теперь при ознакомлении с делами, я снова убедился в том, 
что Калужский нечестно готовил против меня свидетелей обвинения. Конкретно привожу 
следующий факт: новый нач[альник] Черниг[овского] УНКВД гр[ажданин] Дмитриев после 
проверки дела Шимкова (несмотря на отказ последнего от своих показаний) нашел достаточно 
данных для направления дела Шимкова по подсудности, как участника к[онтр]р[еволюционной] 
организации, но Калужский с этим не согласился и возвратил дело последнего с такими 
«указаниями», что таковое впоследствии было прекращено, а Шимков использован в качестве 
свидетеля обвинения против меня и др[угих] лиц.

4. Приобщить к моему делу приговор Военного трибунала Войск НКВД Киевского 
округа (под председательством гр[ажданина] Васютинского) от января4 об осуждении 
быв[шего] пом[ощника] нач[альника] отделения СПО НКВД УССР Друшляка5  к ВМН за то, 
что последний еще при быв[шем] Наркоме Успенском проводил преступно следствие по делам.

Это мое ходатайство важно по следующим причинам. Указанный выше Друшляк 
совместно с бывш[им] зам[естителем] нач[альника] следчасти НКВД УССР Казиным6 (о нем 
см[отреть] мои показания от 22 – 31.08.1939 [г.], т[ом] 6) в декабре м[еся]це 1938 года (уже при 
новом руководстве) проверяли следдела по Шосткинским заводам, и эта «проверка» выразилась 
в том, что, не знакомясь с материалами следствия, вызывали арестованных (Волгина, Сакуна, 
Карпенко и др[угих]) и насильно приводили их к отказу от ранее данных ими показаний об их 
к[онтр]р[еволюционной] деятельности, и направляли их для обвинения против меня и других 
следователей.

Об этом знает Лещинский, которого прошу по этому вопросу допросить.
Таким образом, Друшляк и другие, которые являлись оберискривителями7 в следствии 

при Успенском, уже при новом руководстве, скрывая свою преступную деятельность, указывая 
и доказывая свою «честность», создавали дела на честных следователей.

5. Приобщить мою кассационную жалобу от 29.03.[19]40 г. и дополнение к ней от 
30.06.[19]40 г., в которых мною изложены конкретные оправдывающие меня факты, а сейчас 
снова это повторить мне очень трудно, так как прошло много времени.

В связи с этим, я снова настоятельно ходатайствую о затребовании этих документов из 
Военной коллегии Верхсуда СССР.

6. Приобщить к моему делу копию докладной записки от 1-го марта 1939 г., 
направленной Черниг[овским] УНКВД на имя зам[естителя] Наркома НКВД УССР и это 
ходатайство обосновываю следующим. Эта докл[адная] записка была составлена после того, 
как по указаниям военного прокурора Блауберга для проверки и доследования следдел по 
Шосткинским заводам в Шостку выехала новая следгруппа под руководством нач[альника] 
отдела Дворкина, которая следствием установила преступную деятельность ряда арестованных 
(Карпенко, Якунина, Валентинова, Волгина и др[угих]), и дела по них направлялись в суд, о чем 
и доносилось в вышеук[азанной] докл[адной] записке от 1.03.[19]39 г. 

Зато после ареста эти следдела были забраны из суда быв[шим] зам[естителем] 
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нач[альника] УНКВД Синицыным (сводящим со мной личные счеты – см[отреть] мои 
показ[ания] от 22 – 31.08.[19]39 [г.], т[ом] 6) и по выисканным противоречиям прекращены, 
несмотря на то, что материалы полностью изобличали как действительных преступников 
(что подтвердилось на моем первом судебном процессе), и последние провокационно были 
использованы в качестве свидетелей обвинения против меня и др[угих] честных лиц.

Затребовать из Чапаевского горотдела НКВД архивн[о-]следственное дело по 
обвинению б[ывшего] техдиректора завода № 15 Лучек и др[угих], из которого видно будет, 
что последние давали показания о наличии к[онтр]р[еволюционной] организации в Шостке на 
заводе № 53 еще до проведенных арестов Черниг[овским] УНКВД по этому (53) з[аво]ду.

Таким образом, отпадает «собранное» против меня и других обвинение, что принуждали 
Шимкова и др[угих] безосновательно «выдумывать» к[онтр]р[еволюционное] подполье.

Дело Лучка прошу дать мне для ознакомления.
8. Дать мне для ознакомления архивные дела на освобожденных: Карпенко Ильи, 

Коваленко Алексея и Грекало, которые допрошены по моему делу в качестве свидетелей 
обвинения.

Это ходатайство вызывается следующими причинами:
а) Карпенко Илья на предварительном следствии меня ни в чем не обвинял, но на суде 

под влиянием своего сына Карпенко Василия показал, что я вел следствие по делу, проводил 
очные ставки между ним и др[угими] обвиняемыми, что не соответствует действительности и 
это я докажу материалами его следдела, которое велось в Шостке.

б) Грекало и Коваленко также не являлись моими последственными, что также будет 
доказано документами при просмотре их архивных следдел.

9. Создать судебную экспертизу по делу бывш[его] арестованного Кузьмина А.Н., 
исходя из следующих соображений.

В своих обвинительных показаниях по моему делу Кузьмин показал, что его заявление 
от 27.10.[19]37 г., в котором он написал о деятельности к[онтр]р[еволюционной] организации, 
в которой он состоял, не им писано, а подделано работниками Шосткинского РО НКВД 
Коцюбенко и Койфманом, что он, Кузьмин, мол, мне это заявлял и просил проверить это 
заявление экспертизой, но я якобы не хотел на это реагировать.

Также показания Кузьмина являются провокационными, так как заявление от 
27.10.[19]37 г. является его собственноручным и никогда о подделке такового он мне не 
заявлял, и начал он говорить об этом, когда я в Чернигове уже не работал (см[отреть] арх[ивное] 
дело Кузьмина, показ[ания] от 15.03.[19]39 г. стр. 222 – 225), следователю Григоренко.

Григоренко же вместо того, чтобы создать экспертизу по этому заявлению с тем, чтобы 
выяснить возможность провокационного оклеветания Кузьминым ряда работников НКВД, 
этого не сделал, а скоренько постарался освободить Кузьмина из-под стражи и использовать 
его свидетелем обвинения против меня и др[угих] сотрудников УГБ.

В связи с выше изложенным, я ходатайствую о создании судебной экспертизы, которая 
направит для сличения почерков следующие документы:

а) собств[енноручное]8 заявление Кузьмина от 27.10.[19]37 г., находящиеся в его 
арх[ивном] следделе (стр. 33 – 35), которое по его заявлению является поддельным.

б) первый лист его – Кузьмина – (собств[енноручного]) заявления, которое начинается 
словами «Я арестован, как враг народа», которое ему предъявлялось по его просьбе на допросе 
15.03.[19]39 г. (см[отреть] его арх[ивное] следдело стр. 223 – 225), но он заявил, что таковое 
также поддельное. Эта страница из следдела изъята, так что прошу затребовать ее у Григоренко.

в) собственноручное заявление Кузьмина от 9.07.[19]38 г. (арх[ивное] дело 
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стр. 66 – 67) и его собственноручные показания от 11.07.[19]38 г., которые он, Кузьмин, признает, 
что таковые действительно написаны им собственноручно.

Между прочим, собств[енноручные] показания Кузьмина от 11.07.[19]38 г., в его 
архивном следделе также отсутствуют, но о том, что таковые были, и предъявлялись Кузьмину, 
видно из протокола допроса, произведенного Григоренко 15.03.[19]39 г. (стр. 223 – 225), так что 
прошу затребовать их у последнего.

Судебной экспертизой прошу поручить проверить написаны ли вышеуказанные 
документы одним и тем же лицом, путем сличения документов, указанных в п.п. «а» и «б» 
с документами п. «в», а также направить для сличения собств[енноручные] документы 
Коцюбенко и Койфмана, которые по показаниям Кузьмина подделали от его имени заявление 
от 27.10.[19]37 г. 

После этой проверки видно будет, как Кузьмина чудовищно использовали как свидетеля-
клеветника против меня и других.

Поскольку в деле Кузьмина отсутствуют собств[енноручные] документы Кузьмина, 
указанные мною выше, я полагаю, что, возможно, Калужский и Казин проводили такую 
экспертизу, и так как выяснилось, что заявление Кузьмина от 27.10.[19]37 г. действительно 
написано им собственноручно (и не является поддельным), то они об этом умолчали, дабы не 
разоблачая Кузьмина в провокации, использовать его свидетелем обвинения против меня.

Прошу это подтвердить, и если подтвердится, что экспертиза уже была, то незачем 
будет создавать вторую.

10. Прекратить против меня обвинение по следующим следделам, к ведению следствия 
по которым я никакого отношения не имел.

а) По делам арестованных: Гарбузова, Дроздова, Лугового, которые вынесены в список 
освобожденных, приобщенного к моему делу (см[отреть] т[ом] 3, стр. 16 – 18). Дело в том, 
что указанные лица судились Шосткинским нарсудом за нарушение техники безопасности (а 
не как участники к[онтр]р[еволюционной] организации) и были осуждены на разные сроки. 
(Приговор прошу затребовать и приобщить к моему делу).

Обращаю внимание следствия на то, что врид нач[альника] следчасти УНКВД 
Григоренко (являвшийся практически фальсификатором моего следдела – см[отреть] том 6, мои 
показ[ания] от 22 – 31.08.[19]39 г.) для того, чтобы усилить мне обвинение в необоснованных 
арестах (я же вообще, как нач[альник] несамостоятельного отделения не имел права на аресты) 
доходит до таких вопиющих фактов, что включает осужденных как освобожденных;

б) по делам освобожденных: 1) Трегубченко, 2) Калинина, 3) Цибульской, 4) Чопова, 
5) Крылова, 6) Гончарова, 7) Бондарюка, 8) Коржа, 9) Кирильца, 10) Березовского, 11) Сергейчика, 
12) Петрова Игнатия, 13) Шакудинцева – следствие по которым велось непосредственно в 
Шостке, под руководством зам[естителя] нач[альника] УНКВД Синицына и нач[альникa] PO 
НКВД Купчика (без моего участия), что подтвердилось на моем судебном процессе.

Дело в том, что в список освобожденных (см[отреть] мое следдело, т[ом] 3, 
стр. 16 – 18), подписанный вышеуказанным Григоренко, внесены упомянутые выше 13 чел[овек] 
для того, чтобы опять-таки подкрепить мне обвинение в «массовых необоснованных арестах»;

в) по делу арестованного Ордынца, так как из материалов его архивного дела видно, 
что он, Ордынец, был арестован в то время, когда я уже никакого отношения к этим делам 
не имел; что арест его подписан Синицыным, а не мною, и вообще я никаких документов по 
делу Ордынца не подписывал; что свои показания по к[онтр]р[еволюционной] деятельности 
Ордынец давал в ЭКО нач[альнику] отделения Волошикову 17.10.[19]38 г., и я об этом вообще 
не знал;
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г) по делу Деля, так как установлено следствием, что я с ним, как в Шостке, так и в 
Чернигове не беседовал, следствие его не вел и ничего противозаконного не допускал. Когда 
Дель прибыл в Чернигов для дальнейшего следствия, мне даже об этом не было известно.

Подтверждением этому может служить имеющиеся в его арх[ивном] следделе 
постановление от 23.08.[19]38 [г.] (стр. 35) о принятии дела к производству, подписанное 
Григоренко и Синицыным, а не мною.

Следствие его вел Григоренко, который это и подтвердил на суде, заявив одновременно, 
что к Делю никаких незаконных мер не применялось, и что, несмотря на отказ Деля от показаний, 
он, Григоренко, считает, что Дель является врагом Соввласти;

д) по делу Любимовой, которая была инициативно арестована в Москве ГУГБ НКВД 
СССР, так что ни я, ни др[угие] работники Черниг[овского] УНКВД вообще не могут нести 
ответственности за ее арест;

е) по делам Вайды, Щербака и Неманова: Вайда арестовывался не мною, с ним я 
никогда не беседовал, следствие по его делу от начала до конца вел Григоренко, что прошу 
проверить по материалам арх[ивного] cледдела.

Щербака дело велось не мною, [а] под непосредственным руководством Шперлинга. 
Арестован же был Щербак, как видно из следдела, по материалам, присланным из других 
органов НКВД.

Дело Неманова я не вел, следствие его было закончено под руководством Синицына, 
что подтверждается его архивным следделом.

Из вышеизложенного видно, что большинство дел, внесенных в список освобожденных 
на 34 чел[овека]9, я отношения не имел, так что отпадает предъявленное мне обвинение в 
«массовых необоснованных арестах». (Кроме того, повторяю, что я вообще права на аресты не 
имел, так что инкриминировать мне это нельзя). 

11. Прекратить против меня предъявленное мне обвинение по делу Жежеля.
Как агентурными, так и следственными материалами доказано, что Жежель являлся 

врагом Соввласти и агентом иностранной разведки, за что он осужден Военным трибуналом.
Поскольку следствие мне заявляло, что в деле Жежеля меня обвинять не будут, вне 

зависимости от того, применялись или не применялись меры воздействия (я категорически 
отрицаю воздействие на него), то прошу оформить это прекращение обвинения соответствующим 
постановлением. […]

Мои ходатайства по допросу свидетелей.
1. Допросить бывш[его] нач[альника] отделения Шосткинского РО Коцюбенко, 

который, как видно из справки, последнее время работал особоуполномоченным УНКВД в 
г. Ровно [и выяснить]:

а) применялись ли какие-либо незаконные методы следствия при допросе Афанасье-
ва М.Г., который дал Коцюбенко показания о своей причастности к к[онтр]р[еволюционной] 
организации (см[отреть] дела Афанасьева л[исты] д[ела] 9 – 20).

Допрос Коцюбенко по этому вопросу имеет важное значение, так как Афанасьев 
впервые сознался в Шостке, а не в Чернигове;

б) подробно при каких обстоятельствах Шимков, как агент, сообщил о наличии на заводе 
№ 53 контррев[олюционной] организации.

Также применялись ли им или другими лицами незаконное методы следствия при 
допросе Шимкова, после его ареста, ибо верить только Шимкову и не верить ряду следователей, 
которые его допрашивали тоже нельзя;

в) подделывалось ли им, Коцюбенко, или Койфманом собств[енноручное] заявление 
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арестованного Кузьмина, как последний об этом показывает;
г) допускались ли незаконные меры при допросе арестованных Коваленко Алексея, 

которого Коцюбенко допрашивал вместе с Чурашовым;
д) уточнить у Коцюбенко его показания от 9.08.1939 г. (см[отреть] мое дело, т[ом] 2, 

л[исты] д[ела] 279 – 287) по вопросу, какие материалы послужили основанием для ареста 
Кузьмина А.

Дело в том, что Коцюбенко показал о том, что Кузьмин арестован по указаниям 
Черниговского УНКВД, в то время как в действительности последний был арестован по 
ходатайству Шосткинского РО НКВД, что подтверждается делом «Германофилы» (см[отреть] 
делo «Германофилы», л[ист] д[ела] 85).

Это ходатайство Шостки (л[ист] д[ела] 85) прошу предъявить Коцюбенко при его 
допросе.

2) Допросить помощника Черниговского Облпрокурора Товчигречко по делу 
Афанасьева М.Г., которого он лично передопрашивал, и последний излагал ему деятельность 
к[онтр]р[еволюционной] организации.

Допрос Товчигречко по этому вопросу имеет важное значение, так как он допрашивал 
Афанасьева незадолго перед судом, так что отпадут клеветнические показания Григоренко о 
том, что Лещинский учил Афанасьева.

3. Допросить дополнительно Чурашова П.Г., работающего на ст[анции] Известковая 
Д[альне]В[осточного] К[рая] в 3-м отделе лагерей:

а) подробно по делу Шимкова и в частности применялись ли к последнему незаконные 
меры во время допросов. (Чурашов вместе с Коцюбенко допрашивали впервые Шимкова по 
делу к[онтр]р[еволюционной] организации);

б) применялись ли к Ильину Т.А. незаконные меры воздействия, которого Чурашов 
(как видно из дела Ильина) лично допрашивал.

Жаловался ли Ильин ему о том, что я незаконно вел следствие по его делу?
Допрос Чурашова по делу Ильина имеет важное значение, ибо Ильина принудили к 

отказу и сделали свидетелем обвинения против меня, что подтвердилось на моем судебном 
процессе;

в) допускались ли незаконное меры к арест[ованному] Коваленко Алексею, которого 
Чурашов допрашивал вместе с Коцюбенко.

4. Допросить оперуполномоченного Черниговского УНКВД Терентьева, который вел 
следствие по Шосткинским делам, ныне мне инкриминируемым.

Конкретно Терентьев вместе со свидетелем обвинения по моему делу Григоренко 
проводили очные ставки:

а) Шимков – Пенкин 9.09.[19]38 г. (см[отреть] дело Пенкина);
б) Пенкин – Нестеров [9.09.1938 г. ] (смотреть дело Пенкина);
в) Диденко – Пенкин 11.09. [1938 г. (смотреть дело Пенкина)];
г) Пенкин – Емельянов 10.09.[19]38 г. [(смотреть дело Пенкина)];
д) Нестеров – Емельянов 10.09.[19]38 г. (см[отреть] дело Емельянова);
е) Кузьмин – Емельянов 11.09.[19]38 г. [(смотреть дело Емельянова)];
ж) Ильин – Дель 11.09.[19]38 г. [(смотреть дело Емельянова)];
з) Коваленко – Дель 11.09.[19]38 г. [(смотреть дело Емельянова)].
Допрос Терентьева по вопросу правильного или неправильного ведения следствия (в 

частности очных ставок) имеет важное значение по следующим причинам:
а) как видно из вышеизложенного, очные ставки между упомянутыми обвиняемыми 
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проводились под руководством нач[альника] оборонного отделения Григоренко в сентябре 
1938 г., т[о] е[сть] в то время, когда я уже к этим делам вообще никакого отношения не имел (Да 
к тому же еще я в сентябре находился в Москве, в командировке, так что Григоренко уже [не] 
удастся клеветать, что я своим присутствием на очных ставках «влиял»);

б) Григоренко руководил проведением этих очных ставок и как видно из протоколов, 
обвиняемые полностью подтверждали свои показания по к[онтр]р[еволюционной] организации.

Это важно, ибо впоследствии Григоренко, практически создавая на меня фиктивные 
материалы обвинения (о чем я подробно писал в своих показаниях 22 – 31.06.[19]39 [г.], 
см[отреть] том 6) приводил своих подследственных к отказу и направлял их против меня.

В связи с этим, ходатайствую подробно допросить Терентьева: в каких условиях 
проводились Григоренко эти очные ставки, правдоподобно ли они показывали о своей к[онтр]-
р[еволюционной] деятельности, были ли подсказы и т. п.

Я снова подчеркиваю важность допроса Терентьева по этим вопросам, так как 
если последний подтвердит, что следствие проводилась правильно, то сразу очевидна будет 
провокация Григоренко в деле подготовки против меня свидетелей обвинения из числа 
подследственных.

5. Допросить оперуполномоченного ЭКО Черниговского облупр[авления] НКВД 
Зурахова.

а) Жаловались ли ему арестованные Нестеров и Ордынец на какие-либо незаконные 
меры со стороны следователей, которые их дальше допрашивали, в том числе и я.

Конкретно прошу задать вопрос Зурахову, законно ли он проводил очную ставку между 
Нестеровым и Ордынцом 1.12.1938 г. (см[отреть] протокол очн[ой] ставки в деле Ордынца), на 
которой оба признавали свою причастность к к[онтр]р[еволюционной] организации;

б) также задать вопрос Терентьеву, при каких обстоятельствах и законно ли Ордынец 
уточнял ему на допросах свои показания об участниках к[онтр]р[еволюционной] организации 
по Cаранску и др[угих] (смотри протоколы от 27.11 и 1.12.[19]38 г. в деле Ордынцa).

Кроме того, допросить Терентьева, правильно ли проводилась очная ставка между 
Ордынцом и Колосковым.

Допрос Терентьева по вышеуказ[анным] вопросам важен по следующим причинам:
а) Нестеров на предварит[ельном] следствии показал, что каждому следователю (в том 

числе и мне) отказывал от своих показаний по к[онтр]р[еволюционной] организации, но его 
слушать не хотели.

Между тем Нестеров уточнял свои показания в декабре м[еся]це 1938 года (т. е. 
уже после постановл[ения] ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17.11.[19]38 г.), и если Терентьев 
утверждает, что Нестеров давал ему показания при указанных обстоятельствах, то очевидно 
будет, как впоследствии Нестерова принудили к отказу и сделали свидетелем обвинения против 
меня и др[угих] лиц. Кроме того, об аресте Колоскова мне вообще ничего не было известно, 
никогда я его не видел, и, между тем Колосков также давал показания о своей связи по к[онтр]-
р[еволюционной] организации с Нестеровым и Ордынцом, так что выяснение вопроса – 
при каких обстоятельствах Колосков давал свои показания имеет значение.

6. Допросить пом[ощника] оперуполномоч[енного] ЭК[ОНОМИЧЕСКОГО] О[ТДЕЛА] 
Черниг[овского] УНКВД Сахно – правильно ли он вел допросы Колоскова, который показывал 
о деятельности к[онтр]р[еволюционной] организации.

Допрос Сахно важен по тем же обстоятельствам, как и допрос вышеук[азанного] 
Терентьева и Зурахова.

7. Допросить инженера завода № 53 Ильина, который являлся председателем экспертной 
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комиссии, которая констатировала преступно-вредительскую деятельность арест[ованных] 
Нестерова, Кузьмина, Богдановского и др[угих].

Дело в том, что эта комиссия проверяла деятельность упомянутых выше лиц еще 
задолго до их ареста (см[отреть] их акт от 9.06.[19]37 г. в моем следделе том № 3, л[исты] д[ела] 
324 – 302) и таковая была создана по инициативе нач[альника] завода.

Ильину прошу задать вопрос, правильно ли был составлен этот акт о вредительской 
деятельности Нестерова и др[угих], ибо перед освобождением последних врид нач[альника] 
следчасти Григоренко10, увлекшись преследованием меня, даже не нашел нужным допросить 
об этом Ильина.

Между тем, новая экспертная комиссия по делу Нестерова, Кузьмина и др[угих] сама 
в своем акте пишет, что она некомпетентна в военном строительстве, так что ее акт является 
однобоким.

Комиссия же Ильина состояла из специалистов разных направлений, и, как видно из 
акта от 9.06.[19]37 г., конкретными фактами обосновала преступно-вредительскую деятельность 
Нестерова, Кузьмина и др[угих]. 

8. Допросить быв[шего] зам[естителя] нач[альника] Черниг[овского] УНКВД 
Самовского и быв[шего] нач[альника] 3-го отдела того же УНКВД Толчинского по вопросам, 
которые мною изложены в моих собственноручных показаниях от 22 – 31.08.[19]39 года 
(см[отреть] мое следдело, том № 6).

Я повторно настоятельно прошу об их допросе, ибо они с самого начала проводили 
агентурно-следственное выявление деятельности к[онтр]р[еволюционной] организации по 
Шосткинским заводам и в курсе всех материалов.

Это вызывается тем, что Григоренко скрыл ряд агент[урных] материалов и неправильно 
составил акт «экспертизы».

Кроме того, при Толчинском и Самовском были даны основные показания по 
делу, по которому впоследствии были арестованы Ильин, Волгин, Сакун и др[угие], ныне 
инкриминируемых мне в обвинении, так что выяснение вопроса правильно ли велось следствие, 
как это требует УПК, имеет важное значение.

9. Пересмотреть все мои ходатайства, изложеные в моих собствен[норучных] 
показаниях 22 – 31.08.[19]39 г. (см[отреть] том 6) и полностью их удовлетворить, так как это 
имеет значение в деле моего оправдания.

10. По арх[ивному] следделу Жежеля, Гапона и др[угих] (осуждены В[оенным] 
Т[рибуналом]) составить справку о том, что акт экспертизы составлялся по делу Гапона 9 – 
13-го июля 1938 года. 

Это вызывается необходимостью, т[ак] к[ак] предс[едатель] эксперт[ной] комиссии 
Афанасьев, который в своих показаниях по предварительному следствию по моему делу меня 
ни в чем не обвинял, а на суде вдруг показал, что я «влиял» на него по экспертизе по делу 
Гапона.

В июле 1938 г. я вообще в Шостке не был, так что влиять на него гипнозом из Чернигова 
я никак не мог, и таким образом Афанасьев будет уличен, как клеветник.

11. Дать мне для ознакомления выводы представит[еля] НКВД СССР Гордона и 
особоуполномоченного НКВД УССР Твердохлебенко по результатам расследования моих 
заявлений в адрес ЦК ВКП(б) по поводу преступной деятельности отдельных руководящих 
работников Черниговского УНКВД (зам[естителя] нач[альника] УНКВД Синицына, 
нач[альника] отдела Колоса и др[угих]).

Это обстоятельство или вернее мое ходатайство вызывается следующими причинами.
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Когда Гордон и Твердохлебенко в феврале 1939 г. приехали для расследования моих 
заявлений, то вышеук[азанные] лица – Синицын, Колос и др[угие], (которых я разоблачал), 
старались свести со мной счеты и направили, очевидно, расследование против меня. Да к тому 
же Твердохлебенко предвзято вел расследование, о чем я писал в своих собственноручных 
показаниях 22 – 31.08.[19]39 [г.] (см[отреть] мое дело, том 6), так что повторяться не буду.

Поскольку действительные преступники Синицын, Колос и др[угие] остались 
безнаказанными, а меня, писавшего в центральные органы о них, посадили в тюрьму, то я 
полагаю, что расследование Гордоном и Твердохлебенко проведено неправильно, то есть 
выводы были написаны так, что Синицын, Колос и др[угие] – честные люди, а я преступник.

Между тем, я еще на свободе писал в центральные органы строго проверенные факты 
преступных действий Синицына, Колоса и др[угих], но их взяли под свое покровительство 
влиятельные ответственные работники, о которых я писал в своих собственноручных 
показаниях от 20-го декабря 1940 г. (см[отреть] мое следдело, том 9). 

Доказательством этого могут служить следующие конкретные факты:
а) при судебном разборе моего дела было установлено, что упомянут[ый] выше 

преступник Синицын проводил преступную работу и было вынесено отдельное определение о 
привлечении его к уголовн[ой] ответственности, но его все же не привлекли благодаря защите 
влиятельных лиц;

б) преступные действия нач[альника] отдела Колоса, о которых я писал на свободе 
(см[отреть] мое заявление в ЦК ВКП(б) от 6.02.1939 г., том 7 моего следдела), покрывались 
Синицыным, однако по настоянию членов партии, в том числе и меня, эти факты были 
расследованы по партийной линии.

На партсобрании 3.03.[19]39 г. были оглашены выводы партийн[ой] комиссии о том, 
что Колос выполнял прямые вредительские указания в следственной работе.

Таким образом, из вышеизложенного видно, что я информировал центральные органы 
о преступлениях Синицына, Колоса и др[угих] абсолютно правильно и отсюда вытекает, что 
Гордон и Твердохлебенко провели расследование по моим заявлениям неправильно, оставив 
преступников на свободе, а меня посадили в тюрьму.

После этого (то есть моего ареста) начались «сборы» свидетельских показаний по моему 
делу с использованием для этой цели лиц-преступников, которых я разоблачал на свободе.

Кроме того, добавлю, что преступные факты, совершенные пом[ощником] нач[альника] 
УНКВД Баутиным, о которых я также писал ЦК ВКП(б), также подтвердились, и я прошу в  
подтверждение этого приобщить к моему делу приговор Воен[ного] трибунала по делу Баутина.

Я снова повторяю, что прошу ознакомить меня с выводами Гордона и Твердохлебенко 
по моим заявлениям.

***
Изложение фактов освобождения из-под стражи врагов Соввласти и использование их в 

качестве свидетелей обвинения против меня и других честных работников НКВД.
Я уже ранее показывал, что зам[еститель] нач[альника] УНКВД Синицын и др[угие] 

лица, увлекшись моим преследованием за то, что я их разоблачал на свободе как преступников, 
пошли даже на то, чтоб освободить из-под стражи изобличенных врагов Соввласти и явных 
преступников и направляли их как свидетелей обвинения против меня.

В подтверждение этого привожу следующие конкретные факты: 
1. Дело Ильина Б.А. и др[угих].
Ильин на протяжении всего следствия никогда даже не делал попыток к отказу от данных 

им показаний о деятельности к[онтр]р[еволюционной] организации, и, как было установлено 
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на судебном процессе по моему делу, его безосновательно привели к отказу (принудительно) 
Синицын и Казин.

Вне зависимости от отказа Ильина на него имеются конкретные ничем не опороченные 
материалы, изобличающие его как врага Соввласти, но, несмотря на это, его освободили из-под 
стражи. Первоначально по указаниям Прокуратуры войск НКВД (Морозов, Хачатурян) было 
вынесено постановление, что расследованием не подтвердилась его принадлежность к к[онтр]-
р[еволюционной] организации, и поэтому прекратили против него обвинения по ст. 54 УК, и 
приобщили к моему делу (см[отреть] пост[ановление] в моем следделе, том 1).

Затем прокурор Морозов выделяет Ильина из моего дела, а затем со ссылкой на 
вышеуказанное постановление, Ильина освобождают, в то время, как никакого расследования 
не проводилась.

Привожу конкретные факты и документы, изобличающие Ильина Б.А. как врага 
Соввласти:

1. В архивном следделе Ильина имеются показания осужденных: 1) Нефедова, 
2) Никитина, 3) Пранцуза, 4) Жука, 5) Тимофеева, 6) Бершова, 7) Шапиро, 8) Шевелы, 
9) Разумеева и др[угих], которые конкретно изобличают Ильина как активного участника 
к[онтр]р[еволюционной] организации и вредителя. 

(См[отреть] дело Ильина л[исты] д[ела] 177 – 226, 241 – 243, 245 – 247 и др[угие]).
Вышеуказанные лица, которые допрашивались разными следователями, подтверждали 

и изобличали Ильина и на очных ставках (см[отреть] дело Ильина), и больше того – их дела 
рассматривались Военной коллегией Верхсуда СССР, где они полностью подтверждали и 
показывали о деятельности к[онтр]р[еволюционной] организации, в которой они состояли.

2. По указаниям военного прокурора Блауберга была вызвана из Москвы повторная 
контрольная экспертная комиссия в составе авторитетных специалистов из Наркомата 
оборонной промышленности, которая также констатировала вредительскую и преступную 
деятельность Ильина, Карпенко, Валентинова и Якунина на оборонном заводе, а именно:

а) что со стороны Ильина, Карпенко и Валентинова имел место злой умысел при 
эксплуатации ловушки, что было направлено на создание пожара и взрыва на оборонном заводе 
(см[отреть] арх[ивное] след[ственное] дело Карпенко В. и др[угих], акт 15.02.1939 г., л[ист] 
д[ела] 481, том 3).

Очень важно, что обвиняемые Карпенко и др[угие], уже после отказа от своих показаний 
по к[онтр]р[еволюционной] организации, признавали выводы этой комиссии правильными. 
Конкретно:

Якунин при предъявл[ении] ему этого акта от 15.02.[19]39 г. по вопросу ловушки 
18.02.[19]39 г. показал: «…С выводами комиссии согласен, так как таковые отвечают 
действительности…» (смотреть дело Карпенко и др., т[ом] 2, л[ист] д[ела] 318).

Карпенко в своих собств[енноручных] показ[аниях] от 15.02.[19]39 г. при предъявлении 
ему указ[анного] акта от 15.02.[19]39 г. также пишет, что он в части ловушек с выводами 
комиссии согласен (см[отреть] дело Карпенко, т[ом] 1, л[ист] д[ела] 140).

Валентинов также согласен с выводами комиссии Ильина и др[угих] по ловушке, но 
исключает себя (см[отреть] том 1, л[ист] д[ела] 259);

б) что Ильин, Валентинов, Якунин и Карпенко систематически нарушали 
технологический регламент, что влекло за собою разрушение чанов, за что они несут полную 
ответственность (см[отреть] дело Карпенко и др[угих], том 3, л[ист] д[ела] 478).

Карпенко В. при предъявлении этого акта собственноручно пишет, что с выводами 
комиссии по этому вопросу он согласен и подчеркивает, что в большей степени за это 
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преступление несет [ответственность] Ильин (см[отри] показ[ания] Карпенко от 15.02.[19]39 г.,
том 1, стр. 140).

Якунин также в показаниях от 18.02.1939 года подтверждает, что эти выводы комиссии 
правильны (см[отреть] дело Карпенко и др[угих], том 1 стр. 316);

в) что за загорание чана пироксилина, что могло повлечь за собой остановку работы 
всего оборонного завода, в первую очередь несет ответственность Валентинов (см[отреть] дело 
Карпенко В. и других, том 3, л[ист] д[ела] 483).

При предъявлении ему этого акта Валентинов признал его правильным и показал 
«Указанная комиссией моя виновность верна» (см[отреть], том 1, стр. 252 показ[ания] 
Валентинова, л[исты] д[ела] 252 и 259);

г) Ильин уже после отказа от своих показаний по к[онтр]р[еволюционной] организации 
показал, что на заводе № 9 имело место прямое вредительство со стороны Волгина, Нефедова, 
Жука и др[угих] (см[отреть] показ[ания] Ильина Б.А. от 25.03.[19]39 [г.] л[исты] д[ела] 363 – 
365).

Больше того, Ильин в этих же показаниях признает себя виновным по ряду преступных 
фактов и в том, что он не сообщил властям о проводившемся вредительстве на заводе;

д) по указаниям прокурора Блауберга были дополнительно допрошены свидетели в 
частности инженеры Беляев и Матвиенко, которые также подтвердили преступную деятельность 
Карпенко и Валентинова на заводе (см[отреть] д[ело] Карпенко, т[ом] 2, л[исты] д[ела] 401, 
406 – 409).

О преступных деяниях Карпенко и Валентинова, также показали вновь допрошеные 
свидетели Власенко и Косый (см[отреть] т[ом] 2, л[исты] д[елa] 309, 398);

е) о других преступлениях, совершенных Ильиным, Карпенко, Якуниным и 
Валентиновым, которые констатировала новая контрольная экспертная комиссия, я писал в 
своих собственноручных показаниях 22-31.08.[19]39 г., так что повторяться не буду (см[отреть] 
мое следдело, том № 6);

ж) Кроме того, в деле Карпенко и др[угих] имеется ничем не опороченные показания 
осужденных Никитина, Тимофеева, Гергеля, изобличающие Якунина и Карпенко в к[онтр]-
р[еволюционной] деятельности (см[отреть] т[ом] 2, [листы дела] 342 – 343, 356 – 364).

***
Выше я ссылался исключительно на документы и материалы, которые изобличают 

Карпенко, Якунина, Валентинова и Ильина в преступной работе уже после проведения 
дополнительного следствия по указанию прокурора Блауберга.

Я подчеркиваю, что, как видно из вышеизложенных конкретных фактов, уже после 
отказа от своих показаний по к[онтр]р[еволюционной] организации они11 признавали cвою 
вредительскую деятельность на заводе.

Карпенко, Ильин, Валентинов и Якунин на моем судебном процессе заявили12, что после 
отказа от показаний по к[онтр]р[еволюционной] организации, следствие велось объективно, и 
что вредительско-преступные факты, в которых они признавали себя виновными, показанны 
правильно.

Больше того, на моем судебном процессе было установлено, что после контрольного 
следствия по делу Карпенко и др[угих] вышеук[азанных] лиц, было достаточно установлена 
их преступная к[онтр]р[еволюционная] работа, и что их дело после доклада прокурору было 
направлено по подсудности по ст.ст. 54-7 и 54-11 УК УССР.

Зато после моего ареста, когда Калужский, Казин и Лабузов мордобитием не 
добились того, чтобы я оклеветал себя (см[отреть] об этом подробные показания от 22 – 
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31.08.[19]39 г., том № 6) потребовались для «подкрепления» свидетели обвинения против 
меня, и дело Карпенко Якунина и др[угих] возвращают и прекращают производство.

Ведь это чудовищно. Взять изобличенного врага Соввласти Ильина, материалы на 
которого проверялись Верхсудом СССР, и освободить его для провокационного использования 
в качестве свидетеля обвинения против меня и других честных советских работников.

Не менее чудовищно, когда изобличенных преступников Карпенко, Якунина и др[угих] 
освобождают и опять используют свидетелями обвинения против честных лиц.

Ведь нельзя допускать, чтобы такие преступники, как зам[еститель] нач[альника] 
УНКВД Синицын и Григоренко, безнаказанно освобождали врагов Соввласти и направляли 
вышестоящие органы по неправильному пути.

(А Синицын и Григоренко, несмотря на определение В[оенного] т[рибунала] о 
привлечении их к уголовной ответственности, каким-то «чудом» избавляются от заслуженного 
наказания, да еще имеют возможность создавать дела на честных работников, которые их 
разоблачали).

Я с полной ответственностью заявляю, что вскрытая контрреволюционная организация 
на оборонном заводе под руководством Самовского, Корнева, Толчинского и Шперлинга 
являлась реальной, что и подтвердилось при проверке большинства этих дел (при рассмотрении) 
на Военной Коллегии Верхсуда СССР.

Это же подтверждают запрошенные по моему делу Чурашов, Павлов, Коцюбенко, 
Шперлинг, Лещинский, и спрашивается после этого, за что меня судят? 

Дело Волгина, Сакунa и др[угих]
Указанное дело Волгина, Сакуна и Грекало после того, как по указаниям Верховного 

прокурора Блауберга было проведено дополнительное следствие, также было направлено в суд, 
так как полностью была установлена их контрреволюц[ионная] деятельность.

Больше того, на судебном процессе по моему делу было выяснено, что сам Григоренко 
(свидетель обвинения против меня) уже в апреле 1939 года докладывал это дело областному 
прокурору т[оварищу] Савранскому, который после ознакомления с таковым предложил 
направить по подсудности по ст. ст. 54-7 и 54-11 УК УССР.

Когда же потребовались новые свидетели обвинения против меня, «чудотворец» 
Григоренко прекращает дело Волгина и др[угих], причем идет на преступление и изымает из 
дела конкретные уликовые материалы на них, что будет видно из ниже приведенных фактов.

Имеющиеся в делах Сакуна и Волгина [материалы] (Грекало дело прошу мне 
предъявить) достаточно их изобличают в конкр[етной] вредительской деятельности, а именно:

1) В деле Волгина имеются конкретные показания осужденных участников к[онтр]-
р[еволюционной] организации: 1) Нефедова, 2) Бобкова (л[исты] д[ела] 159 – 162), 3) Тимофеева 
(л[исты] д[ела] 173, 174), 4) Захарченко (л[исты] д[ела] 180 – 186), 5) Игнатка (л[исты] д[ела] 
157, 158, 60), Разумеева и др[угих], которые подтвердили полностью свои показания по к[онтр]-
р[еволюционной] организации перед Верховным судом (указанные листы дела в томе 1 дела 
Волгина).

Как участника к[онтр]р[еволюционной] организации, Волгина также изобличал 
осужденный Гергель (л[исты] д[ела] 206 – 209), также подтверждавший свои показания в 
Верхсуде;

2) В деле Сакуна имеются показания осужденных участников к[онтр]р[еволюционной] 
организации (допрашивающиеся разными следователями): Бобкова, Захарченко, Тимофеева, 
Нефедова и др[угих], которые изобличают Сакуна как участника к[онтр]р[еволюционной] 
организации и вредителя (см[отреть] дела Cакуна, л[исты] д[ела] 93 – 100, и 103).



 Мовою документів

109

(Обращаю внимание следствия, что свидетель обвинения по моему делу следователь 
Трепаченко вложил в дело Сакуна копию протокола Бобкова (л[исты] д[ела] 94 – 96), заверив, 
что я допрашивал последнего, в то время, как я Бобкова не допрашивал. Прошу это проверить 
по оригиналу протокола Бобкова);

3. Согласно указаний Военного прокурора Блауберга были допрошены дополнительные 
свидетели Щербань (л[исты] д[ела] 149 – 150), Явор (л[исты] д[ела] 124 – 126), которые показали 
о преступной деятельности Волгина и Сакуна;

4. Передопрошенные старые эксперты (по делу Волгина и Сакуна) – Комарницкий 
и Атрашкевич – в феврале 1939 г. подтвердили свой акт от 15.06.[19]38 г. о вредительской 
преступной деятельности Волгина и Сакуна, (см[отреть] арх[ивнoе] следдело Сакуна л[исты] 
д[ела] 110 – 117, 127 – 131);

5. Новая экспертная комиссия, созданная по указаниям Военного прокурора Блауберга, 
своим актом от 11.02.1939 г. также подтвердила преступную деятельность Волгина и Сакуна, 
причем подчеркиваю, что последние уже после отказа от своих показаний по к[онтр]-
р[еволюционной] организации (когда cледствие по заявлению велось объективно) признавали 
свою вредительскую деятельность.

Конкретно эта комиссия установила, что Волгин и Сакун виновны в нижеследующих 
преступлениях: 

а) что по вине Волгина и Сакуна отправлялись некондиционные кислоты потребителям, 
что вызвало массовое отравление рабочих на фабрике «Могволокно». (См[отри] делo Волгина, 
том 2, л[исты] д[ела] 240 – 241);

б) что Волгин и Сакун виновны в том, что вышли из строя камеры котлов, и что они 
виновны в снятии лаборантов, что повлекло за собой увеличение потерь кислот и ухудшение 
качества продукции (л[ист] д[ела] 241);

в) виновность Волгина по строительству новых оборонных объектов также установлена 
и другой новой экспертной комиссией от 26.02.1939 г.;

5) обвиняемый Сакун при предъявлении ему этого акта от 11.02.[19]39 г. признал, что 
он по указаниям Волгина и др[угих] проводил вредительскую работу (см[отреть] показ[ания] 
Сакуна от 18.02.[19]39 г. л[исты] д[ела] 76 – 77).

Волгин (когда по его заявлению следствие уже велось объективно) также признал себя 
виновным в том, что нарушал постан[овление] ЦК ВКП(б) о комплексном строительстве (дело 
Волгина, том 1, показ[ания] 19.01.[19]39 г. л[исты] д[ела] 107, 107 об.);

6) Кроме того, отмечаю, что из дела Волгина врид нач[альника] следчасти Григоренко 
изъяты следующие документы, уличающие Волгина и Сакуна в к[онтр]р[еволюционной] 
вредительской деятельности:

а) акт о вредительской деятельности Волгина и Грекало от 24-го июня 1938 года, 
составленный на основе проверки инженерными специалистами: Литвиновым, Тупиковым и 
Лабуновым.

Председателем этой комиссии был Литвинов, прибывший из Москвы, который по 
свежим следам проверял преступную деятельность Волгина и Грекало;

б) акты о вредительской деятельности Волгина от 17.02.[19]38 г. и 15.06.1938 года;
в) инициативное заявление инженера Воличенко, поданное им еще до ареста Волгина 

(19.06.[19]37 г.), в котором он сообщал о вредительской деятельности Волгина, Нефедова и 
Щербака;

в) показания Ильина от 25.03.[19]39 г., в которых Ильин приводит конкретные факты 
вредительской деятельности Волгина, Нефедова и др[угих];
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г) показания свидетелей Атрашкевича, Комарницкого, Щербань и Явора, которые 
уличают Волгина в ряде к[онтр]р[еволюционных] вредительских и преступных фактах.

***
Врид нач[альника] следчасти Григоренко обязан был перед освобождением Волгина 

допросить выш[еуказанных] Литвинова, Тупикова, Лабунова и Воличенко по существу их 
материалов о к[онтр]р[еволюционной] вредительской деятельности Волгина, но поскольку 
потребовались новые свидетели обвинения против меня, он, Григоренко, изымает из дела 
Волгина вышеуказанные уликовые13 материалы, а Волгина и Сакуна освобождает из-под 
стражи.

Я ходатайствую перед следствием, чтобы при моем участии было просмотрено дело 
Волгина и актом запротоколировано, что упомянутых мною выше уликовых материалов в деле 
нет, а из этого видно будет, как Григоренко «мастерски» прекращал дела на врагов Соввласти 
(изымая и не приобщая на них улик[овые] документы) и готовил их свидетелями обвинения 
против честных сотрудников НКВД.

И ведь это сверхчудовищно. Преступники Волгин и Сакун совершают к[онтр]-
р[еволюционное] действие, которые травят рабочих, и их освобождают от наказания.

Из-за отсутствия времени я не имею возможности конкретно и подробно остановиться 
как вышеуказ[анный] Григоренко подтасовывал факты в постановлениях об освобождении 
Волгина (и др[угих] лиц), но из всего вышеизложенного (как и по делу Ильина) достаточно 
видно, что явные враги и преступники Волгин и Сакун незаконно освобождены.

Повторяю слова, что уже после моего ареста (то есть в апреле 1938 г.) дело Волгина, 
Сакуна и Грекало областным прокурором было направлено по подсудности по ст.ст. 54-7 и 
54-11 УК, но после этого Григоренко своими «комбинациями» таковое прекратил. Это прошу 
проверить по Черниг[овской] облпрокуратуре. 

Наряду с этим отмечаю, что факты изъятия документов и уликовых материалов 
из следдел для подтасовки их прекращения не единичны, что подтверждается следующими 
фактами:

По делу Нестерова.
Из дела Нестерова изъяты:
1) акт от 25.02.1939 г. о преступной деятельности Нестерова по катонинной фабрике в 

Чернигове;
2) показания свидетелей об преступной работе Нестерова по той же фабрике;
3) акт экспертной комиссии от 9.06.[19]37 г. под председательством инженера з[аво]-

да № 53 Ильина (это другой Ильин и он на свободе), который констатировал вредительскую 
деятельность Нестерова, Кузьмина и Богдановского еще до ареста последних.

Между прочим, «мастер», нач[альник] следчасти Григоренко, даже не удосужился 
перед освобождением Нестерова, Кузьмина и Богдановского допросить Ильина и остальных 
членов комиссии (см[отреть] их фамилии в акте от 9.06.[19]38 г.), правильно ли они приводили 
конкретные факты вредительской деятельности в акте.

(Григоренко незачем было выполнять это следмероприятие, когда нужны свидетели 
обвинения, чтобы меня уложить в могилу!);

4) справки о том, что Нестеров был снят с работы директора завода № 53 за засорение 
завода к[онтр]p[еволюционным] элементом и др[угие] преступные факты, и снят с работы на 
заводе № 80 за развал работы;

5) протокол очной ставки между Нестеровым и Ордынцом от 1.12.1938 года.
6) в общем Григоренко выполнил свой «долг», чтобы реабилитировать бывш[его] 
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офицера и врага Соввласти Нестерова и сделать его свидетелем обвинения против меня, да 
к тому же я еще следствие по делу Нестерова не вел и последнего провокационно направили 
против меня.

Я ходатайствую, чтобы было заактировано то, что вышеуказанные документы в деле 
Нестерова отсутствуют.

Поскольку я уже коснулся дела Нестерова, то исходя из вышеизложенного приведу 
и другие конкретные уликовые материалы, изобличающие Нестерова, как врага Соввласти, а 
именно: 

1) показания б[ывшего] технич[еского] директора з[аво]да № 15 осужденного Лучка 
(л[исты] д[ела] 175 – 187), изобличающие Нестерова как руководителя к[онтр]р[еволюционной] 
организации. Лучек инициативно был арестован в Чапаевске, и поскольку он в Чернигове 
вообще не допрашивался, так что уже так не скажут, что я на него влиял гипнозом по воздуху;

2) показания осужденных Кулеша, Парасюка, Диденко (л[исты] д[ела] 122, 141 – 
145, 208 – 219) и др[угие], изобличающие Неcтерова на очных ставках еще до его признания 
(л[исты] д[ела] 258 – 261, 265 – 267), которые подтвердили свои показания о деятельности 
к[онтр]р[еволюционной] организации в Верхсуде;

3) созданная новая контрольная Экспертная комиссия своим актом от 31.01.[19]39 г. 
также подтвердила ряд преступных фактов, совершенных Нестеровым, Кузьминым и 
Богдановским (см[отреть] мое следдело, том № 3, л[исты] д[ела] 362, 364).

При этом следует отметить, что эта комиссия сама пишет, что она не компетентна в 
военном строительстве (которое конечно требует других нормативов), так что они не могли 
полностью выявить преступления Нефедова и др[угих] по строительству.

Между тем, акт от 9.06.[19]38 г., составленный военными специалистами инженерами 
(Ильиным [нерозбірливо] Николаевым [нерозбірливо]), которые, как уже показывал до ареста 
Нестерова проверяли, и подтвердили его вредительскую деятельность, и этот акт ничем не 
опорочен – Ильин и Николаев по акту не допрошены, а преступник Нестеров освобожден.

Я бы еще подробно остановился, как неоднократно упомянутый мною выше врид 
нач[альника] следчасти Григоренко «мастерил» постановления на освобождение преступника 
Нестерова и др[угих], используя всякие «противоречия» и прочие [нерозбірливо], но из-за 
отсутствия физической возможности делать это не могу.

Из тех фактов, приведенных мною выше, достаточно видно, как зам[еститель] 
нач[альника] УНКВД Синицын с Григоренко освобождали врагов Соввласти и направляли их 
для обвинения честных работников НКВД. Если следствие по моему делу заинтересуется тем, 
чтобы я дополнительно обосновал и по другим делам, как освобождались явные или верно 
изобличенные преступники, то оно меня спросит. Факт остается фактом. Преступники на 
свободе, а я честный советский человек в тюрьме. Кроме того, заявляю, что врид нач[альника] 
следчасти Григоренко, будучи свидетелем обвинения по моему делу для того, чтобы подкрепить 
мне обвинение вложил в мое следдело ряд сфальсифицированных14 документов, заверив, что 
оригиналы таковых я подписывал, что не соответствует действительности, но всего не изложить.

Кроме того, я вижу, что мое следдело спешат поскорее закончить для суда, так пусть 
оно идет в суд. Прошу сохранить и приобщить к моему делу мои заметки на пятьсот двадцать 
одной (521) страницах.

Протокол записан мною собственноручно. 
[підпис]

ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6, спр.5070, т.9, арк.105 – 136 зв. Оригінал. Рукопис. 
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______________
1. Тут і далі підкреслення у тексті.
2. Так у тексті.
3. Калужський Соломон Давидович (1903 – 1943) – із 10.07.1938 р. – начальник 1-го 

відділення 4-го (2) відділу УДБ НКВС УРСР, із 25.04.1939 р. – тво заступника, із грудня 1939 р. – 
заступник начальника слідчої частини НКВС УРСР, із 26.04.1940 р. – заступник начальника 2-го 
відділу УДБ УНКВС по Дніпропетровські обл. 5.02.1941 р. заарештований, 1.07.1941 р. військовою 
прокураторою військ НКВС Київського округу справу припинено, звільнений.

4. Обвинувачений І.М. Александрович власноручно засвідчив: «Вставленному «от января» 
верить [підпис]».

5. Друшляк Іван Степанович, 1913 р. н. – із 1938 р. – оперуповноважений, із 
10.07.1938 р. – помічник начальника 1-го відділення 4-го (2) відділу УДБ НКВС УРСР. 7.06.1939 р. 
заарештований. 15.01.1940 р.засуджений до ВМП. 11.04.1940 р. ВК ВС СРСР замінила вирок на 
10 років позбавлення волі у ВТТ. Згодом був звільнений із табору і направлений на фронт. У 1943 р. 
рішенням Військової ради фронту судимість знята. 

6. Казін Микола Олексійович (1910 – 1991) – із 1 серпня 1937 р. – оперуповноважий, до 
10.07.1938 р. – помічник начальника відділення, з 10.07.1938 р. – начальник 3-го відділення 4-го 
(2) відділу НКВД УРСР, із травня 1939 р. – заступник начальника, із 1940 р. – начальник слідчої 
частини НКВС УРСР, із жовтня 1940 р. – тво начальника 2-го відділу УДБ УНКВС по Чернівецькій 
обл., із червня 1941 р. – співробітник ОВ НКВС Південно-Західного фронту, начальник охорони тилу 
31-го стрілецького копусу. 

7. Так у тексті.
8. Обвинувачений І.М. Александрович власноручно засвідчив: «Вставленному «Кузьмина 

собств[енноручное]» верить [підпис]».
9. Обвинувачений І.М. Александрович власноручно засвідчив: «Вставл[енному] «на 

34 чел[овека]» верить [підпис]».
10. Обвинувачений І.М. Александрович власноручно засвідчив: «Вставленному 

«Григоренко» верить [підпис]».
11. Обвинувачений І.М. Александрович власноручно засвідчив: «Вставленному «они» 

верить [підпис]». 
12. Обвинувачений І.М. Александрович власноручно засвідчив: «Вставленному «заявили» 

верить [підпис]».
13. Тут і далі – так у тексті.
14. Обвинувачений І.М. Александрович власноручно засвідчив: «Вставленному 

«сфальсифицированных» верить [підпис]».
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Роман Подкур
Злочин та покарання співробітників НКВС 

(на прикладі справ працівників оборонних підприємств Чернігівської області)

Великий терор залишив по собі гірку пам’ять в історії України, яка і сьогодні потребує 
переосмислення. Мільйони скалічених та померлих і досі вимагають відповідей на питання про 
творців та виконавців терору 1937 – 1938 рр., адже тривалий час діяльність карально-репресив-
них органів, як і репресії, замовчувалися. 

Чекісти поставали в образі «героїв», захисників-охоронців радянського ладу, які не-
щадно боролися з «ворогами народу», «шкідниками», «шигунами», а всі непотребства у 
відомстві списувалися на міфічних «ворогів». Цьому сприяли публікації звітів про судові про-
цеси, а також монопольне право вищого партійно-державного керівництва СРСР розпоряджа-
тися архівами спецслужб.

Хоча перші спроби переосмислення трагедії 1937 – 1938 рр. розпочалися з історичної 
промови М.С. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС у 1956 р. «Про культ особи Сталіна і його наслідки», 
масований перегляд та усвідомлення дій вищого партійно-державного керівництва та виконав-
ців у період Великого терору не відбулися. 

Лише з другої половини 1980-х рр. з «потеплішанням» суспільно-політичної ситуації 
у період «перебудови», відкриттям раніше цілком закритих архівів розпочалося дослідження 
радянської репресивної політики та її національних аспектів та наслідків. Саме завдяки 
роботі з архівними матеріалами науковці детально підійшли до таких питань, як чисельність 
репресованих в 1937 – 1938 рр., вплив репресивної політики на суспільне життя, роль 
Й. Сталіна у розгортанні репресій. 

У 1988 р. побачила світ монографія Р. Конквеста «Жнива скорботи»1, яка вплинула 
на дослідження не лише голоду, а також політичного терору. У 1991 р. російський історик 
В.М. Зємсков2 у своїй статті оприлюднив статистичний аналіз кількості політв’язнів сталінських 
таборів та спецпоселенців. Наступного року О.В. Хлевнюк у монографії «1937-й Сталин, 
НКВС и советское общество»3 на основі нових архівних матеріалів дослідив роль Й. Сталіна в 
організації «Великого терору». 

Значну увагу вивченню сталінізму приділив український дослідник Ю.І. Шаповал4. 
Разом з В.І. Пристайком на основі засекречених та невідомих документів з відомчих архівів 
були оприлюднені матеріали «справи Спілки визволення України» та розкриті механізми її 
фальсифікації5.

Паралельно публікацією наукових статей та монографій було започатковано видання 
науково-документальних збірників, автори-упорядники яких намагалися оприлюднити доку-
менти вищого партійно-державного керівництва, органів держбезпеки, які безпосередньо сто-
сувалися різних аспектів репресій в СРСР та УРСР. 

Так, у збірнику документів і матеріалів про «Академічну справу» 1929 – 1931 рр.6 були 

1. Конквест Р. Жатва скорби: Советская коллективизация и террор голодом. – Лондон, 1988. – 620 с.
2. Земсков В.Н. Заключенные и переселенцы, ссыльнопоселенцы и высланные. Статистическо гео-
графический аспект // История СССР. – 1991. – № 5. – С. 151 – 155;
3. Хлевнюк О.В. 1937 й: Сталин, НКВД и советское общество. – М., 1992. – 270 с.
4. Шаповал Ю. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні. – К., 1990. – 143 с.
5. Шаповал Ю., Пристайко В. Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи і факти. – К., 
1995. – 448 с.
6. Академическое дело 1929 – 1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного 
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опубліковані матеріали сфабрикованої ОДПУ справи проти групи вчених Академії наук та 
краєзнавців. 

Серед фігурантів справи були й відомі українські науковці. Національним репресіям в 
СРСР у 1919 – 1952 рр. присвячене науково-документальне видання «Так это было: Докумен-
ты и воспоминания о национальных репрессиях в СССР в 1919–1952 гг.»7, в якому на підставі 
документів, статистичних даних, особистих спогадів та свідчень відтворена  цілісна картина 
національної репресивної політики в СРСР.

Не можна оминути увагою і збірники, які стосуються діяльності карально-репресивних 
органів та історії становлення й розвитку системи ГУЛАГу8. 

Згадані праці вийшли на початку та в середині 90-х рр. минулого століття. Загалом 
тема репресій і на сьогодні залишається «на вістрі» наукової проблематики. Досліджується 
діяльність репресивно-каральних органів як виконавців репресій, політичні репресії серед 
різних соціальних груп. 

Чимало наукових праць присвячено сфабрикованим органами НКВС справам проти 
окремих соціальних груп – інтелігенції9, працівників промисловості, робітників10, командно-
го складу Червоної армії11, а також «національним операціям»: «німецькій»12, «польській»13, 
«болгарській»14, «грецькій»15, «харбінській»16.

ОГПУ. — СПб., 1993. — 408 с.
7. Так это было: Документы и воспоминания о национальных репрессиях в СССР в 1919 – 1952 гг. — 
М., 1993. — 583 с.
8. ВЧК–ГПУ: Документы и материалы. — М., 1995. — 271 с.; Неизвестный ГУЛАГ: Документы и 
факты. — М., 1999. — 103 с.; ГУЛАГ. 1917–1960 гг.: Документы. — М., 2000. — 885 с.
9. Граб В.І. У лещатах ДПУ: Нариси про безпідставно репресованих діячів вітчизняної науки та куль-
тури. – Полтава, 1999. – 215 с.; Кузьменко М. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20–30-х рр.: 
соціальнопрофесійний статус та освітньо-культурний рівень. – Донецьк, 2004. – 456 с.; Марочко В., 
Хіллінг Г. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929–1941). – К., 2003. – 301 с.;
10. Гнітько С. «Кадри вирішують все…»: До 70-річчя судових процесів над технічною інтелігенцією // 
З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7).  –  С.  80–95; Його ж. «Український інженерний 
центр» – філіал «Промпартії» в Україні (1930–1931 рр.) // Там само. – 1999. – № 1/2  (10/11).  –  С. 142 
–154; Марочко В.  Справа  «Контрреволюційної  шкідницької організації в сільському господарстві 
УСРР»: механізм і наслідки терору // Там само. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 96 – 105; Трубенюк О. 
Українське робітництво за умов наступу тоталітаризму (друга половина 20-х – початок 30-х рр.) // 
Там само. – 2000. – № 2/4 (13/15). – С. 55 – 81.
11. Кокін С. А., Пшенніков О. М. Без строку давності: До 60-річчя «викриття» органами НКВС 
так званої «військово-фашистської змови в Червоній армії» // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 
1997. – № 1/2 (4/5). – С. 135 – 168; 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 135–173; 1999. – № 1/2 (10/11). – С. 169 – 207; 
2000. – № 2/4 (13/15). – С. 113 – 128.
12. Ченцов В.В. Политические  судьбы: Политические  репрессии против немецкого населения Укра-
ины в 1920-е – 1930-е гг. – Москва, 1998. – 208 с.; «Великий терор» в Україні: Німецька операція 1937-
1938 років: збірник документів / Ред. кол.: А. Айсфельд, А. Когут, С. Кокін, О. Лухтерхандт, Н. Сердюк, 
Й. Таубер; Упоряд.: А. Айсфельд, Н. Сердюк. Галузевий державний архів Служби безпеки України; 
Інститут культури та історії німців Північно-Східної Європи при університеті м. Гамбург (ФРН). ‒ K., 
2018. ‒ 1248 с.
13. Рубльов О., Репринцев В. Репресії проти поляків в Україні в 1930-ті роки // З архівів ВУЧК-ГПУ-
НКВД-КГБ. – 1995. – № 1-2. – С. 116 – 156.; Петров Н.В., Рогинский А.Б. «Польская операция» НКВД 
1937–1938 гг. // Репрессиипротив поляков и польских граждан. М., 1997. С. 22 – 43.
14. Грищенко Ю. Болгарська «національна операція» під час Великого терору в УРСР. // З архівів 
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2018. – № 2  – C. 5 – 24.
15. Джуха И. Греческая операция. История репрессий против греков в СССР. – СПб., 2006. –  416 с.
16. Потапова Н. Механизмы, целевые категории и масштабы «харбинской» операции // З архівів 
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Проте, незважаючи на такий значний науковий доробок та неослабний інтерес 
дослідників, ще залишається чимало недосліджених лакун. Зокрема, дослідження механізму 
фальсифікацій архівно-кримінальних справ із залученням слідчих матеріалів на самих 
фальсифікаторів/виконавців/співробітників обласних УНКВС, які, в рамках боротьби з пору-
шенням революційної законності, були заарештовані та засуджені.

Під час кампанії по відновленню соціалістичної законності на Чернігівщині на лаві 
підсудних опинилися три високопоставлені чекісти: колишній начальник 4 відділу УНКВС по 
Чернігівський області Я.К. Баутін17, колишній начальник 3 відділу УНКВС по Чернігівській 
області І.М. Александрович та виконувач обов’язків начальника економічного відділу УДБ 
НКВС по Чернігівській області В.Ю. Лєщинський18. 

Усі вони були обвинувачені у перевищенні своїх повноважень, фальсифікації справ, 
застосуванні тортур до підслідних, фальшуванні слідчих матеріалів. Я.К. Баутіну в провину 
ставили фальсифікацію справи «червоних партизанів»19. І.М. Александровичу – безпідставні 
арешти громадян китайського походження, які начебто шпигували на користь Японії. 
І.М. Александровичу та В.Ю. Лєщинському закидали проведення необґрунтованих арештів се-
ред інженерно-технічних працівників оборонної промисловості м. Шостки, яка натоді входила 
до складу Чернігівської області.

Слід відзначити, що тема репресій на шосткинських оборонних підприємствах вже 
цікавила дослідників. Зокрема, інформація про долю репресованих працівників, механізм та 
особливості здійснення Великого терору 1937 – 1938 рр. на оборонних підприємствах Шостки 
наведена у працях місцевих дослідників та краєзнавців20. Однак у згаданих працях не розкри-
тий механізм фальшування матеріалів, примушення свідків до завідомо неправдивих свідчень 
співробітниками УНКВС по Чернігівській області, а також перебіг справи у 1939 – 1941 рр. 

Оборонна промисловість м. Шостки станом на 1937 р. складалася з трьох підприємств, 
причому два з них мали майже сторічну історію. Так, Шосткинський казенний завод 
«Зірка» – найстаріше підприємство військово-оборонної галузі, започатковане ще на території 
хутора Шкірманівського, підвідомчого Генеральній військовій артилерії, виготовляло порох. А 
Шосткинський казенний завод «Імпульс», заснований у 1848 р., займався випуском зарядів ви-
бухових речовин. У 1928 р. у зв’язку з прийняттям рішення про будівництво в Шостці фабрики 
кіноплівки одна з будівель зарядної майстерні Шосткинського заводу «Зірка» була переобладна-
на для розміщення експериментально-дослідного виробництва під назвою «Мала кіноплівка». 

Згадані підприємства були стратегічними та мали «зашифровані» назви: пороховий 
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2017. – № 1 – C. 87 – 112.
17. Докладініше див.: Подкур Р., Лисенко О. Жертва, свідок чи виконавець? Кримінальна справа на 
співробітника УНКВС по Чернігівській області Я. Баутіна // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 
2018. - № 2 (50). – С. 25 – 68.
18. Докладініше див.:  Лисенко О. Вороги чи свідки: покарання співробітників УНКВС по Чернігівській 
області після завершення Великого терору // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2019. – № 1 (51). –
С. 194 – 219.
19. Докладініше див.: Лисенко О.  Механізм фальсифікації «справи червоних партизан» співробітниками  
НКВС УРСР у 1938 р.  (на приклад Чернігівської області ) // Подільська старовина. – 2018. –  
№ 3 (3). – С. 40 – 45.
20. Плодистая А.И. Шостка. Страницы истории 1739 – 1941 гг. – Шостка, 2007. – 170 с.; Федоренко І. 
Із когорти директорів. // Заводське життя. Газета Шосткинського казенного заводу «Зірка». – 2007. – 
№13 (3535) – С. 1; Рожкова Л.І. «Розстріляне» місто зброярів: репресії на оборонних підприємствах 
Шостки 1937 – 38 рр.  Режим доступу // http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/7215/1/%D0%A0%
D0%9E%D0%97%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%9B%D0%AF%D0%9D%D0%95%20%28pdf.
io%29.pdf
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завод «Зірка» – «завод № 9», капсульний завод «Імпульс» – «завод № 53», фабрика кіноплів-
ки – «завод № 6». На цих заводах станом на 24 січня 1937 р. працювало 11 800 осіб: на по-
роховому заводі «Зірка» – 6 500, на капсульному заводі «Імпульс» – 3 500, та на шосткинській 
фабриці кіноплівки – 1 80021.

З метою посилення безпеки у місті дислокувався 156-й полк військ НКВС22, а 
працівники перебували під ретельним наглядом спецслужб. Співробітники шосткинських обо-
ронних підприємств не мали права розголошувати місце своєї роботи і взагалі згадувати про 
існування оборонних підприємств23.

Проте на практиці режим секретності у маленькому містечку (у 1939 р. тут мешкaло 
28 600 осіб) не виконувався або виконувався неналежним чином. Працівники заводів, зокрема 
охоронці, мали проблеми з дисципліною та вживанням алкогольних напоїв під час змін. Гостро 
стояло і питання крадіжок. Охорона підприємств та їх працівники часто поодинці або у змові 
виносили із заводу цінні матеріали. 

Так, із заводу № 53 було винесено 35 метрів бікфордового шнуру. Співробітники за-
воду часто покривали один одного, не повідомляючи керівництву та охороні про недостачі. 
Фіксувалася і велика кількість нещасних випадків, які переважно були пов’язані з недо-
триманням правил безпеки та порушенням технологічних процесів24. Ймовірно, це було 
пов’язано з браком кваліфікованих кадрів, адже на оборонних підприємствах, як і в усій країні, 
відбувалася «очистка» від «класово-ворожих» елементів. Згідно з доповідною запискою се-
кретаря парткомітету заводу № 9 м. Шостки Бабенка, у 1935 р. було звільнено 714 осіб, у 
1936 р. – 199 осіб і за п’ять місяців 1937 р. – 158 осіб25. 

Крім того, у рамках того ж таки «очищення» влітку – восени 1935 р. розпочалися ареш-
ти серед інженерно-технічних працівників. Були заарештовані М.Є. Бунін26, К.Б. Панков27, 
Т.Д. Дорофєєв28, А.І. Левін29, які звинувачувалися за ст. 54-11 КК УРСР. Під час слідчих дій ці 
звинувачення було спростовано, проте з в’язниці вийшов лише М.Є. Бунін. Троє інших заареш-
тованих отримали нові звинувачення і вироки. К.Б. Панков та Т.Д. Дорофєєв були розстріляні у 
вересні 1937 р., а А.І. Левін отримав 3 роки у ВТТ.

14 лютого 1937 р. до Чернігівського обкому КП(б)У надійшла інформація про фак-
ти шкідництва на заводі № 930. Відповідно до неї найбільш широко «шкідництво» проявилося 
на заводах при будівництві нових приміщень. Тож місцеві парторганізації, з метою уникнення 
відповідальності, звернулися до Наркомату оборони та фотокіноуправління щодо невідкладного 
створення комісії для перевірки та викриття на місці фактів шкідництва на всіх трьох шост-
кинських заводах № № 9, 53 та 631. 

Влітку того ж таки року фахівці Наркомату оборони та праців-
ники НКВС справді перевірили роботу шосткинських оборонних підприємств. Результа-

21. ГДА СБ України, ф. 16,  оп.30, пор.103, арк.49-57.
22. Там само.
23. Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.4, спр.691, арк.14 – 17.
24. Там само.
25. Держархів Чернігівської області, ф. П-470, оп.4, спр.691,  арк.72 – 83.
26. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4553.
27. Там само.
28. Там само.
29. Там само.
30. Саме  у цей день був заарештований начальник монтажної дільниці тресту «Машбуд» заводу № 9 
Р. І. Прянишников.
31. Держархів Чернігівської області, ф. П – 470, оп.4, спр.692, арк.4 – 5.
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том перевірки стала «Доповідна записка про результати оперативної діяльності», в якій 
повідомлялося про розкриття у Шостці «правотроцкістських диверсійно-шпигунських 
організацій» у кількості 139 осіб32. 

Усього протягом 1937 – 1938 рр., за інформацією заступника начальника слідчої ча-
стини УДБ УНКВС по Чернігівській області М.В. Григоренка, на заводі № 9 було засуджено 
66 осіб, на заводі № 53 – 13 осіб33. Переважну більшість усіх репресованих становили інженерно-
технічні працівники – 74 особи34, 60 з них були засуджені до ВМП, 7 – до 10 років ВТТ35.

Однак інформація про шкідницьку організацію на заводі надходила і з інших джерел. 
Про її існування свідчив заарештований 27 серпня 1936 р. директор хіміко-технологічного 
технікуму та робітфаку М.І. Шафранський36. Він акцентував увагу на тому, що під 
керівництвом С.А. Ратайчака, заарештованого та розстріляного у справі паралельного анти-
радянського троцькістського центру, у м. Шостка проводилася диверсійна шкідницька робота 
колишнім директором хімтехнікуму Траллом, начальником капітального будівництва заводу 
№ 9 П.М. Жуком та начальником по найму і звільненню заводу № 9 Козачком37.  Цю інформацію 
містить агентурна справа «Оголтелые» (рос.). Зокрема, у донесенні агента «Третяковського» від 
10 березня 1937 р. йдеться про шкідницьку роботу при проектуванні та будівницві цегельного 
заводу під керівництвом начальника капітального будівництва заводу № 9  П. М. Жука38. 

Такий розвиток подій підтвердив і один зі слідчих у справі шосткинських оборонних 
заводів В.Ю. Лєщинський. У своїх власноручних свідченнях він наголосив, що слідство у спра-
вах розпочалося в квітні – травні 1937 р.39 Проте, опрацьовуючи архівно-кримінальні спра-
ви, ми встановили, що арешти серед працівників заводу № 9 розпочалися у лютому 1937 р. 
14 лютого був заарештований начальник монтажної дільниці тресту «Машбуд» Р. І. Прянишни-
ков40, 23 лютого 1937 р. – машиніст потягу К.С. Буланцев41. Протягом наступних двох місяців 
відбулися арешти серед працівників заводу № 9. 9 березня 1937 р. був заарештований інженер 
Г.С. Герасько42, 23 квітня 1937 р. начальник відділу капітального будівництва М.О. Разумєєв43.

Хвиля арештів набула масового характеру влітку-восени 1937 р. 8 липня за участь у 
контрреволюційній правотроцькістській диверсійно-шкідницькій організації був заарештова-
ний директор заводу № 9 М.Г. Нефьодов44. 

Паралельно розпочалися арешти і на інших шосткинських підприємствах. Так, 16 ве-
ресня 1937 р. за звинуваченням в участі в контрреволюційній шкідницькій організації був за-
рештований виконавець робіт із будівництва житлового будинку заводу № 53 Г.П. Богдановсь-

32. Рожкова Л. І. «Розстріляне» місто зброярів: репресії на оборонних підприємствах Шостки 1937 – 
38 рр.. С. 5.  Режим доступу // http://repo.snau.edu.ua/bitstream/ 123456789/7215/1/%D0%A0%D0%9E%
D0%97%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%9B%D0%AF%D0%9D%D0%95%20%28pdf.io%29.pdf
33. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.3, арк. 13 – 14.
34. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.3, арк.12.
35. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.2, акр.303 – 361.
36. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-1467.
37. Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.4, спр.692, арк.26 – 27.
38. ГДА СБ України м. Чернігів, ф. 6, спр.5070,  т.3, арк. 9 – 10 зв.
39. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.1, арк. 84 – 88.
40. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4333.
41. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3935.
42. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4663.
43. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4329.
44. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4260.
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кий45. Того ж таки дня були заарештовані головний механік заводу № 53 О.С. Парасюк46 та 
інженер фабрики № 6 О.Й. Коваленко47. Перший був заарештований за звинуваченням в участі 
в контрреволюційній організації та проведенні шкідницьких і диверсійних актів, другий – за 
участь у контрреволюційній правотроцькістській організації.

Про діяльність «шкідників» на заводі № 53 «свідчила» агентурна справа «Германофіли». 
В акті огляду справи від 17 травня 1939 р. зазначено, що агентурна справа була заведена 
26 квітня 1937 р. колишнім помічником оперуповноваженого 3-го відділу УДБ Шосткинсь-
кого РВ НКВС Койфманом. Серед осіб, які проводили систематичну шкідницьку діяльність, 
вказані прізвища Г.П. Богдановського, О.І. Лучка – головного інженера заводу № 5348 та 
А.Н. Кузьміна49. Відповідно до матеріалів агентурної справи, начебто вказані особи проводили 
шкідницьку підривну роботу, а загаданий О.І. Лучек взагалі підтримував зв’язок з С.А. Ратай-
чаком та діяв за його вказівками50.

До шкідницьких дій учасників контрреволюційних організацій були віднесені всі 
аварійні та позаштатні ситуації, що призводили до погіршення якості продукції та затримки її 
випуску. Кожний нещасний випадок чи аварія з об’єктивних чи суб’єктивних причин розгляда-
лися як прояви шкідництва або диверсії. 

Друга хвиля арештів розпочалася після вибуху в цеху піроксилінового виробництва. 
Щоб розслідувати цей інцидент, до Шостки 28 травня 1938 р. був направлений І.М. Александро-
вич. Винним у «диверсійному акті» було «призначено» Я.А. Валентинова – завідувача майстерні 
№ 3051, який по особистому розпорядженню тодішнього очільника УНКВС по Чернігівській 
області А.І. Єгорова був заарештований. Спочатку Я.А. Валентинов категорично відмовлявся 
брати на себе відповідальність за самозапалення піроксиліну52, але згодом таки почав давати 
свідчення53. Наступного дня 29 травня 1938 р. був заарештований начальник відділу технічного 
контролю заводу № 9 Г.О. Якунін54. Вже 30 травня 1938 р. Г.О. Якунін свідчив про те, що він 
був завербований у троцькістську організацію начальником об’єкту № 512-505 заводу № 9 
Б.А. Ільїним і за його вказівками здійснював диверсійну та шкідницьку діяльність55. 31 травня 
1938 р. був заарештований В.І. Карпенко, викладач школи ФЗН56, який також визнав, що був 
завербований в організацію вищезгаданим Б.А. Ільїним57.

На сьогодні ми не можемо повністю реконструювати всі аспекти справ працівників 
шосткинських оборонних заводів, адже до частини фігурантів була застосована ВМП, а їхні 
архівно-кримінальні справи складаються виключно з процесуальних документів та одного  – 
двох протоколів допитів. Однак частина заарештованих пережила тортури і намагалася шукати 
правди у «листах до влади».

 Першою ластівкою була колективна заява дев’яти осіб (Є.Н. Ольховика, Д.В. Пищика, 
45. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3056.
46. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-4733.
47. Держархів Сумської обл., ф.Р-7641, оп. 6, спр. 35.
48. Держархів Сумської обл. ф.Р-7641, оп. 1, спр. 955.
49. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3829.
50. ГДА СБ України, спр.5070-п, т.3, арк. 2 – 6.
51. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3060.
52. Піроксилін, нітроцелюлоза, застосовується для виготовлення бездимних порохів, підривних 
шашок або як розривний заряд для снарядів і мін.
53. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.7, арк. 92 – 96.
54. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3060.
55. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.7, арк. 92 – 96.
56. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3060.
57. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.7, арк. 92 –96.
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І.І. Карпенка, Ф.І. Гоя, О.І. Гавриленка, Б.О. Борисенка, В.Н. Патлаха, С.П. Черторизького та 
З.М. Кусовського) від 17 липня 1938 р. Заява написана на шматку тканини, ймовірно наволочки 
чи простині. Серед заявників був Ф.І. Гой – бригадир слюсарів ТЕЦ заводу № 9, заарештова-
ний 7 березня 1938 р. як агент-диверсант німецької розвідки та учасник контрреволюційної 
правотроцькістської організації. У заяві підслідні наголошували на власній невинуватості, 
формальному веденні слідства та звинувачували І.М. Александровича у застосуванні фізичних 
методів впливу58.

Хоча вищезгадана заява не мала жодних практичних наслідків для І.М. Александро-
вича і не позначилася на його кар’єрному зростанні, згодом вона все ж таки була залучена як 
речовий доказ у справі про порушення революційної законності співробітниками УНКВС по 
Чернігівській області І.М. Александровичем та В.Ю. Лєщинським. 

Їхня архівно-кримінальна справа також містить ще три заяви від працівників шосткинсь-
ких оборонних підприємств. Перша заява на ім’я наркома УРСР А.З. Кобулова була написана 
25 травня 1939 р. С.Г. Сакуном, техніком, хіміком-кислотником оборонного заводу № 9, який 
був заарештований 19 грудня 1937 р. за участь у антирадянській правотроцкістській організації. 
Він вказував на неприпустимість слідчих дій І.М. Александровича та В.Ю. Лєщинського, скар-
жився на «висідку» на стільці по декілька діб, погрози розстрілом, зазначав, що з метою от-
римання від нього потрібних свідчень був посаджений у «кам’яний мішок» майже на місяць з 
28 лютого 1938 по 23 березня 1938 р.59 

Ще одна заява-скарга була написана 3 січня 1939 р. підслідним В.І. Карпенком на ім’я 
слідчого УНКВС по Чернігівській області Ваксмана. В.І. Карпенко також скаржився на засто-
сування І.М. Александровичем погроз, образ, нецензурної лайки60.

Наступна заява-скарга написана на ім’я наркома НКВС СРСР М.І. Єжова 
4 серпня 1939 р. У ній колишній заступник начальника з капітального будівництва заводу № 9 
М.К. Волгін на 17 аркушах досить детально описав увесь процес слідства, етапи фальсифікації 
справи та безпосередню участь у цьому І.М. Александровича та В.Ю. Лєщинського61. Не от-
римавши зізнання, І.М. Александрович наказав В.Ю. Лєщинському відправити М.К. Волгіна 
до в’язниці та допитувати як неблагонадійного ворога62. Як зазначав М.К. Волгін, до нього був 
застосований увесь спектр засобів для отримання зізнання: погрози, шантаж арештом дружини, 
нічні допити, «конвеєр», сидіння на стільці, часто з витягнутими руками та ногами та піднятою 
догори головою63.

М.К. Волгін також вказав на відверту фальсифікацію при складанні актів по будівництву 
начальниками цехів Комарницьким та Страшкевичем. У зазначених актах виробничі неполад-
ки перетворилися на шкідництво64, а очна ставка з Б.А. Ільїним взагалі писалася під диктовку 
І.М. Александровича. 

У скарзі М.К. Волгін також навів слова Б.А. Ільїна про те, що він під тиском 
І.М. Александровича змушений був перетворювати виробничі неполадки у факти «шкідництва» 
та «вербувати» начальників цехів65.

М.К. Волгін зазначає, що саме І.М. Александрович змусив його написати власноручні 

58. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.5, вкладиш у конверті. Рукопис на тканині.
59. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 271. Вкладиш у коверті.
60. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 242 – 246.
61. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 189 – 205 зв.
62. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 192 зв.
63. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 193 – 193 зв.
64. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 196.
65. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 199.
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свідчення відповідно до програми, яку надав слідчий. Такої ж версії дотримувався і Б.А. Ільїн. 
У протоколі допиту від 21 березня 1939 р. він заявив, що обмовив себе внаслідок погроз, об-
раз і морально-психологічного тиску з боку слідчого І.М. Александровича. Саме на вимогу 
І.М. Александровича Б.А. Ільїн записав до контрреволюційної організації усіх заарештова-
них працівників шосткинських оборонних підприємств і тих, хто в своїй роботі припускався 
помилок, причому прізвища учасників організації називалися слідчим. (І.М. Александрови-
чем – авт.) Таким чином у протоколах допитів Б.А. Ільїн обмовив до вісімдесяти осіб66. 

Крім того, Б.А. Ільїн використовувався слідчими не тільки як «цінне джерело 
інформації», але й для внутрішньокамерної розробки. Так, у протоколі допиту від 11 липня 
1939 р. Б.А. Ільїн повідомив, що перебуваючи в камері № 47 влітку 1938 р., проводив актив-
ну роботу серед ув’язнених з приводу надання зізнань67. Також для цього залучалися й інші 
фігуранти справ шосткинских оборонних підприємств, а нагородою ж за співпрацю було по-
легшення умов утримання. П.І. Філенко – комендант УНКВС по Чернігівській області – у 
своїх свідченнях 9 серпня 1939 р. зазначав, що колишній начальник УКСа П.М. Жук за свою 
співпрацю зі слідчими мав особливі умови утримання та харчування68. 

Про застосування тортур свідчили й інші фігуранти справ шосткинських оборонних 
підприємств. Особи, які пережили тортури та знущання, але не підтвердили провокаційних 
свідчень, були звільнені за браком доказів, досить розлого описували власні страждання під 
час слідчих дій. Начальник 1-ї майстерні заводу № 53 Є.О. Шимков69 у протоколі допиту від 
10 серпня 1939 р. зазначав, що слідчий у його справі Койфман для «стимуляції» зізнання по-
грожував арештом та тортурами його дружини, а за відмову від свідчень у шпигунстві до нього 
застосовували методи фізичного впливу, особисто начальник НКВС по Чернігівській області 
А.І. Єгоров та І.М. Александрович70.

Механік фабрики-кухні С.І. Ємельянов, заарештований 31 травня 1938 р. за звину-
ваченням в участі у антирадянській правотроцькістській диверсійно-шпигунській організації 
на заводі № 5371, зазначав, що для отримання зізнання до нього застосовувалися моральні та 
фізичні тортури, «камерна агітація та внутришньокамерна обробка»72. 

Інший заарештований П.І. Пєнкін73 також вказував на те, що слідчий В.Ю. Лєщинський 
застосовував до нього методи фізичного впливу74.19 травня 1939 р. свідок у справі П.П. Тре-
паченко зазначив, що один з фігурантів справи шосткинських оборонних заводів І.Н. Жежель 
був побитий слідчими В.Ю. Лєщинським та Фрейдіним голоблею75. Фельшер Чернігівської 
в’язниці НКВС цей факт підтвердив76. Про побиття свідчив і начальник відділу технічного кон-
тролю заводу № 53 П.М. Ворфлик77.

Однак, незважаючи на застосування усього спектру методів та засобів тиску на 
підслідних, частина заарештованих не тільки неохоче давала свідчення, але й відмовлялася від 

66. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.1, арк. 256 – 259.
67. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.1, арк, 277 – 301.
68. ГДА СБ України м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 188 – 190.
69. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3985.
70. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6. спр.5070, т.1, арк. 334 – 343.
71. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3051.
72. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 85.
73. ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-3190.
74. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 188.
75. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 105.
76. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 291 – 293 зв.
77. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 2, арк. 156.
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них при найменшій нагоді. Такі стійкість і непохитність призвели до звільнення частини за-
арештованих, які заходилися шукати правди на верхівці владної піраміди. 

Як вже згадувалося вище, співробітники УНКВС по Чернігівській області, які були 
задіяні для «викриття» шпигунських та контрреволюційних організацій, активно використову-
вали випадки аварій на виробництві як привід для просування версій про шкідництво. Так, вже 
під час слідства у справі І.М. Александровича та В.Ю. Лєщинського у протоколі очної ставки між 
І.М. Александровичем та М.В. Піскуном, який був одним з експертів після вибуху в піроксиліно-
вому цеху в травні 1938 р., останній свідчив про те, що І.М. Александрович в ультимативній 
формі, застосовуючи погрози, вимагав визнати деякі етапи виробничого процесу шкідництвом 
та звинуватити у цьому заарештованих Є.О. Шимкова, П.І. Пєнкіна, П.М. Ворфлика та 
С.І. Ємельянова78. 

Про фальсифікацію експертиз свідчив і слідчий у справах шосткинських оборонних 
заводів М.В. Григоренко79. Вже під час судового засідання у справі І.М. Александровича та 
В.Ю. Лєщинського М.В. Піскун, який виступав свідком, зазначив, що акт, хоча і не відповідав 
дійсності, був підписаний ним під тиском80.

Достеменно відомо, що Постанова РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 17 листопада 
1938 р. стала каталізатором внутрішньої боротьби між співробітниками УНКВС по Чернігівській 
області, які вбачали в ній можливість за допомогою «викриттів» та доносів отримати нові зван-
ня та посади і покращити своє матеріальне становище. Найбільшу активність у цьому напрямку 
проявили Я.К. Баутін та І.М. Александрович, кожен намагався обмовити іншого та виставити 
його справжнісіньким «ворогом». 

Результатом такої заповзятої роботи «викривачів» в УНКВС було направлен-
ня для проведення перевірки діяльності чекістів особливоуповноваженого НКВС УРСР 
О.М. Твердохлєбенка. В  області були виявлені порушення у проведенні слідства з боку деяких 
оперативних працівників, зафіксовані викривлення та необ’єктивне слідство щодо інженерно-
технічних працівників шосткинських спецзаводів81. 

 Зважаючи на акцентування центральним керівництвом уваги саме на справах шост-
кинських спеціалістів, ситуація потребувала або ґрунтовного підтвердження обвинувачень або 
їх спростування. Тож керівництвом було прийнято рішення про проведення незалежної експер-
тизи. Вже через 4 дні була затверджена постанова УНКВС по Чернігівській області про про-
ведення спеціалістами Накромату оборони технічної експертизи стану будівництва об’єктів 
заводу № 53: майстерні детонаторів № 8, центральної заводської лабораторії, майстерні № 3, 
дитячих ясел та приміщення № 19. Загальні висновки після проведення перевірки свідчили, що 
проектування об’єктів заводу та затвердження їх відбувалося відповідно до вимог норм проек-
тування82.  Результатом роботи незалежної експертної комісії став перегляд справ на 34 фахівців 
оборонних заводів83.

За фактом зловживань було розпочато службове розслідування і 18 березня 
1939 р. санкціоновано арешт слідчих І.М. Александровича та В.Ю. Лєщинського84. Під час судо-
вого розслідування обидва підслідні  категорично відкидали звинувачення у застосуванні тортур, 
або перекладали провину на інших. У власноручних свідченнях В.Ю. Лєщинський намагався 

78. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6, спр.5070, т.2, арк.362 – 381.
79. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6,  спр.5070, т.2, арк. 303 – 361.
80. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 85 – 86.
81. ГДА СБ України, -ф.16, оп.32, пор.38, арк.1 – 4.
82. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6, спр.5070, т.3, арк. 359 – 365.
83. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6,  спр.5070, т.2, арк.303 – 361.
84. ГДА СБ України, ф.5, спр. 67989, т. 1, арк. 3. 
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применшити власну роль у фальсифікації кримінальних справ, детально описуючи дії начальника 
3 відділу І.М. Александровича та його колег під час слідства, а саме тиск на арештованих85. 
У свою чергу, на допиті 21 квітня 1939 р. І.М. Александрович категорично відмовився виз-
навати факт застосування тортур до ув’язнених і перекладав провину на Є.Ф. Громовенка та 
В.Ю. Лєщинського86.

Однак це не дозволило їм уникнути суду, який у закритому режимі відбувся у 
м. Шостці 22 – 27 березня 1940 р. Серед свідків у справі були уцілілі фахівці шосткинсь-
ких оборонних заводів: Б.А. Ільїн, М.К. Волгін, А.Н. Кузьмін, М.І. Петров, П.М. Ворфлик, 
М. Кирилець, Г. Петров, М.В. Піскун, П.І. Пєнкін, Я.А. Валентинов, Г.О. Якунін, Д.Ф. Дель, 
С.Г. Сакун, В.І. Карпенко.

 Першим свідком у справі був М.К. Волгін, який підтвердив свої свідчення про застосу-
вання слідчими погроз, шантажу, конвеєру87. Наступний свідок С.Г. Сакун також наголошував 
на використанні слідчими незаконних методів, погроз розтрілом, шантажу88. Д.Ф. Дель свідчив, 
що під час допитів у м. Чернігів слідчий В.Ю. Лєщинський, з метою отримання потрібних йому 
показів, змушував сидіти на ребрі стільця з витягнутими ногами89. Ще один свідок, керівник 
науково-дослідної групи заводу № 9, В.І. Карпенко вказував, що І.

М. Александрович примушував сидіти його на стільці більше двох діб з витягнутими 
ногами 90. Колишній підслідний Б.А. Ільїн наголошував на тому, що у своїх свідченнях писав 
повний абсурд з єдиною метою, що цей абсурд буде виявлено, однак цього зроблено не було91. 
Б.А. Ільїн зазначав, що І.М. Александрович прямо заявляв: «Краще писати, чим бути побитим 
та плавати у крові»92. 

Я.А. Валентинов, технік 3-го виробництва заводу № 9, який за вказівкою І.М. Алексан-
дровича просидів на стільці дев’ять діб, також стверджував, що його позбавляли сну та погро-
жували арештом дружини93. 

Незважаючи на велику кількість доказів про перевищення повноважень, фальсифіка-
цію слідчих матеріалів, застосування тортур до підслідних, творці справи отримали порівняно 
м’які вироки за свої злочини: І.М. Александрович – п’ять років позбавлення волі у виправно-
трудових таборах із позбавленням спецзвання «старший лейтенант держбезпеки», без уражен-
ня в правах, із зарахуванням попереднього ув’язнення з 20 травня 1939 р., В.Ю. Лєщинський 
– три роки таборів із позбавленням звання «сержант держбезпеки». 

Термін ув’язнення йому почали рахувати з 19 травня 1939 р.94. Зважаючи на зараху-
вання терміну попереднього ув’язнення, на момент винесення вироку значну частину строку 
покарання колишні чекісти вже відсиділи. 

Непереборна віра у справедливість дозволила частині працівників шосткинських обо-
ронних підприємств пережити ув’язнення, тортури, психологічний тиск протягом досить дов-
гого часу 95. Сила духу дозволила їм, вийшовши на волю, повернутися до повноцінного життя. 

85. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 1, арк. 84 – 88, 89 – 90.
86. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 1, арк. 110 зв.
87. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 52 – 55.
88. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 58 – 61.
89. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 82 – 84.
90. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 87 – 91.
91. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 99 – 103.
92. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 101.
93. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 104 – 106.
94. ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 9, арк. 321 – 323.
95. Так, М. К. Волгін утримувався під вартою 1 рік та 8 місяців, С. Г. Сакун – 1 рік 4 місяці.
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Участь у судовому засіданні над творцями справи по шосткинським оборонним заводам була 
надто малою компенсацією за втрачений час та здоров’я. 

Реабілітація невинно репресованих була сильно розтягнута у часі і закінчилася вже за 
часів Незалежності. Жодних компенсацій за час проведений в ув’язненні жертви тоталітарної 
системи не отримали, як і вибачень за поламані долі та підірване здоров’я. 
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С

Сабардін Митрофан Опанасович, 1909 р. н., 
с. Сидорівка Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Сидорівка, одноосібник. Заарештований 
18.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки. Реабілітований 30.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5763).

Сабицький Омелян Матвійович, 1896 р. н., 
с. Глазове Новгород-Сіверського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Шосткинського р-ну Сумської 
обл.), українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Середина-Буда Новгород-Сіверського повіту 
Чернігівської губ. (нині Середино-Будського 
р-ну Сумської обл.), міліціонер. Заарештований 
22.02.1919 р. за службу в гетьманських військах. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 20.12.1919 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 28.11.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 312).

Савельєва Ганна Дмитрівна, 1895 р. н., 
с. Збур’ївка Голопристанського р-ну Одеської (ни-
ні Херсонської) обл., українка, освіта початкова. 
Проживала у м. Чернігів, домогосподарка. Заареш-
тована 18.10.1937 р. За постановою особливої 
наради при НКВД СРСР від 10.01.1938 р. як член 
сім’ї зрадника Батьківщини ув’язнена до ВТТ на 
8 років. Покарання відбувала в Архангельській 
обл. За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 01.04.1944 р. звільнена за станом 
здоров’я. Реабілітована 23.12.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12146).

Савельченко Федот Давидович, 1901 р. н., 
с. Вовча Гора (нині с. Поліське) Козелецького 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації 846 сп 267 сд 52 А, 
червоноармієць. Заарештований 23.09.1941 р. За 
вироком ВТ 52 А від 12.10.1941 р. за ст. 58-1 «г» 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. За ухвалою ВК ВС СРСР від 

17.09.1947 р. за ст. 58-12 КК РРФСР термін 
покарання знижено до 6 років позбавлення волі. 
У зв’язку з відбуттям покарання з-під варти 
звільнений. Реабілітований 27.02.1995 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16861-п).

Савенко Андрій Антонович, 1894 р. н., м. Київ, 
українець. Проживав у смт Калита Броварського 
р-ну Київської обл., робітник. Заарештований 
24.12.1936 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 16.08.1937 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до ВТТ 
на 5 років. Покарання відбував у Північно-Східно-
му ВТТ. Загинув 29.12.1938 р. Реабілітований 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11395).

Савенко Андрій Мойсейович, 1902 р. н., с. Па-
тюти Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ле-
меші Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
одноосібник. Заарештований 08.02.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 23.02.1930 р. як антирадянський еле-
мент висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9903).

Савенко Андрій Остапович, 1888 р. н., 
с. Лопатні Любецького (нині Ріпкинського) 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
х. Корчев’я Любецького р-ну (нині с. Корчев’я  
Ріпкинського р-ну), колгоспник. Заарештований 
18.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 29.09.1937 р. за прове-
дення антирадянської агітації, скерованої на 
підрив колгоспного будівництва, ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Локчим-
ському ВТТ. Реабілітований 27.03.1964 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7800).

Савенко Василь Петрович, 1902 р. н., 
с. Волосківці Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Волосківці, колгоспник. 
Заарештований 11.07.1937 р. За вироком спецколегії 
Чернігівського облсуду від 07.08.1937 р. за ст. 54-10 
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ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 5 років. Покарання відбував у Печорсько-
му ВТТ. Звільнений у 1942 р. Реабілітований 
30.11.1963 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10003-п).

Савенко Дем’ян Михайлович, 1897 р. н., 
с. Бахмач Бахмацького р-ну, освіта початкова. 
Проживав у с. Бахмач, колгоспник. Заарештований 
03.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 26.12.1937 р. за ст. 54-10 КК 
УРСР ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував у Кулойському ВТТ, Архангельська обл. 
Загинув 25.05.1938 р. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9956).

Савенко Корній Юхимович, 1892 р. н., 
с. Тупичів Городнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем дислокації 843 сапб, 
командир взводу. Заарештований 11.07.1942 р. 
За вироком ВТ 1 саперної армії від 29.08.1942 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 7 років. 
Реабілітований 28.10.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17731-п).

Савенко Максим Ферапонтович, 1901 р. н., 
с. Іржавець Олишівського р-ну (нині с. Гайове Ко-
зелецького р-ну), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Іржавець (нині с. Гайове), одно-
осібник. Заарештований 05.01.1933 р. за ст. 54-10
КК УСРР. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 29.04.1933 р. справу 
припинено. Реабілітований 22.12.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6947).

Савенко Микола Григорович, 1888 р. н., 
м. Мена Менського р-ну, українець, освіта 
вища. Проживав у м. Чернігів, старший лісовод. 
Заарештований 11.06.1938 р. За вироком Чернігів-
ського облсуду від 20.08.1939 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УРСР виправданий. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 353-п).

Савенко Микола Іванович, 1906 р. н., 

с. Голубичі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Голубичі, одноосібник. 
Заарештований 05.04.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
27.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5293).

Савенко Нестор Андрійович, 1883 р. н., 
с. Волосківці Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Волосківці, колгоспник. 
Заарештований 15.01.1933 р. за ст.ст. 54-7, 54-14 
КК УСРР. Рішення по справі відсутнє. 
Заарештований 03.10.1944 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 18.06.1945 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР позбавлений волі на 
4 роки. Звільнений 22.10.1948 р. Реабілітований 
24.04.1997 р., 12.02.1957 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2028, 2843).

Савенко Олександр Єлисейович, 1904 р. н., 
с. Мохнатин Чернігівського р-ну, українець, осві-
та незакінчена вища. Проживав у с. Ковпита Ми-
хайло-Коцюбинського (нині Чернігівського) р-ну, 
вчитель. Заарештований 03.10.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував в Амурському ВТТ. Загинув у 1941 р. 
Реабілітований 09.06.1959 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4076).

Савенко Остап Пилипович, 1858 р. н., 
с. Голубичі Ріпкинського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Голубичі, селя-
нин. Заарештований 26.04.1920 р. За вироком 
Городнянського повітового ревтрибуналу від 
20.06.1920 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності засуджений до позбавлення волі на 
1 рік. За ухвалою судової колегії Верховного 
касаційного суду УСРР від 09.10.1920 р. вирок 
скасовано, справу направлено на новий розгляд. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
справу припинено за амністією. Реабілітований 
18.08.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4613, оп.1, спр. 14).
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Савенко Павло Олександрович, 1915 р. н., 
с. Задеріївка Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Задеріївка, колгоспник. 
Заарештований 22.08.1948 р. За вироком ВТ 
КВО від 29.06.1951 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 25 років. 
Позбавлений військових нагород. 27.11.1954 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.10.1994 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16601-п).

Савенко Петро Никифорович, 1894 р. н., 
с. Смолянка Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Смолянка, одноосіб-
ник. Заарештований 16.07.1938 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 26.03.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 233-п).

Савенко Яків Васильович, 1887 р. н., м. Мена 
Менського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Мена, касир. Заарештований 
12.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 26.09.1938 р. за участь у 
діяльності повстанської організації застосована 
ВМП. Розстріляний 29.09.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8711).

Савенко Яків Мойсейович, 1887 р. н., 
с. Патюти Олишівського (нині Козелецького) 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Лемеші Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
одноосібник. Заарештований 08.02.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 23.02.1930 р. як антирадянський елемент 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
19.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 16.08.1989 р., 21.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9903, 10621).

Савенок Іван Пантелійович, 1921 р. н., 
с. Косачівка Остерського (нині Козелецького) 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за 

місцем дислокації 2 сб 32 осбр, червоноармієць. 
Заарештований 13.01.1942 р. За вироком ВТ 
Архангельського ВО від 02.06.1942 р. за ст.ст. 58-1 
«б», 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 29.06.1942 р. Реабілітований 
19.06.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17484-п).

Савенчук Григорій Осипович, 1890 р. н., 
с. Хутір Зайців (приєднано до с. Горностаївка) 
Ріпкинського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Хутір Зайців (приєднано до 
с. Горностаївка), колгоспник. Заарештований 
14.08.1939 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
19.09.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР виправданий. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 358-п).

Савервальд Яків Адамович, 1891 р. н., 
с. Великий Вердер Дмитрівського р-ну (нині 
с. Зеленівка Бахмацького р-ну), німець, освіта 
початкова. Проживав у с. Великий Вердер 
(нині с. Зеленівка), колгоспник. Заарештований 
15.11.1937 р. За постановою «двійки» від 
17.12.1937 р. за участь у діяльності повстанської 
організації застосована ВМП. Розстріляний 
29.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
20.04.1963 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6252).

Савер-Сиєнко Володимир Володимирович, 
1901 р. н., м. Дніпропетровськ (нині м. Дніпро), 
німець, освіта початкова. Проживав у смт Козе-
лець Козелецького р-ну, кустар. Заарештований 
23.08.1945 р. За вироком ВТ Чернігівського 
гарнізону від 15.02.1946 р. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 3 роки, 
згідно з Указом Президії ВР СРСР від 07.07.1945 р. 
«Про амністію» від покарання звільнений. 
Звільнений з-під варти 08.03.1946 р. Реабілітова-
ний 13.08.1997 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17823-п).

Саверський Іван Іванович, 1904 р. н., смт Вар-
ва Варвинського р-ну, українець. Проживав у 
смт Варва, без певних занять. Заарештований 
07.07.1941 р. За вироком ВТ 13 зсбр КВО від 
03.08.1941 р. за ст. 23 «б» КК УРСР направлений до 
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психлікарні безстроково. Реабілітований 21.04.1997 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 3240-п).

Саверський Яків Гордійович, 1875 р. н., 
смт Варва Варвинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у смт Варва, одноосіб-
ник. Заарештований 31.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.02.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
12.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6806).

Саверський Яків Федорович, 1923 р. н., 
смт Варва Варвинського р-ну, українець, освіта 
середня. Член ВЛКСМ. Проживав за місцем 
навчання, курсант 2 полку учбового центру 
Південно-Західного фронту. Заарештований 
20.06.1942 р. За вироком ВТ Воронезького гар-
нізону від 27.07.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 8 років. 
Реабілітований 17.07.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17628-п).

Савицький Антон Йосипович, 1883 р. н., Ві-
ленська губ., українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Прилуки, бухгалтер. Заарештований 
18.01.1938 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 22.03.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 31.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8370).

Савицький Володимир Казимирович, 
1894 р. н., Галичина, освіта середня. Проживав 
у с. Калинівка Бахмацького р-ну, завідувач прий-
мального пункту. Заарештований 03.12.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 26.12.1937 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. Відбував 
покарання в Усть-Вимському ВТТ. Звільнений 
03.06.1947 р. Реабілітований 19.06.1956 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2113).

Савицький Казимир Феліксович, 1898 р. н., 

с. Мельниківці Гайсинського повіту Подільської 
губ. (нині Немирівського р-ну Вінницької обл.), 
поляк, освіта середня. Член ВКП(б) з 1918 р. 
Проживав у м. Ніжин, директор школи механізації. 
Заарештований 10.11.1937 р. За постановою 
«двійки» від 11.02.1938 р. за ст.ст. 54-6, 54-10 
ч. 1 КК УРСР застосована ВМП. Розстріляний 
26.02.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
05.11.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3218).

Савицький Овсій Якович, 1888 р. н., 
м. Городище Городищенського р-ну Київської губ. 
(нині Черкаської обл.), росіянин, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, слюсар. Заарештований 
11.09.1937 р. За постановою «двійки» від 
08.01.1938 р. як до агента японської розвід-
ки застосована ВМП. Розстріляний 14.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 30.06.1995 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12355).

Савицький Олександр Васильович, 1878 р. н., 
с. Зарубичі Гродненського р-ну Гродненської обл., 
Білорусь, білорус, освіта початкова. Проживав 
у м. Бахмач Бахмацького р-ну, вантажник. За-
арештований 19.10.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 29.12.1937 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував у Сибірському ВТТ. Загинув 28.08.1940 р. 
Реабілітований 21.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10339).

Савич Денис Трохимович, 1907 р. н., с. Атю-
ша Батуринського (нині Коропського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Атюша, 
одноосібник. Заарештований 12.05.1932 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
07.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7283).

Савич Трохим Миронович, 1864 р. н., с. Атю-
ша Батуринського (нині Коропського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Атюша, 
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одноосібник. Заарештований 04.10.1929 р. за 
ст. 54-8 КК УСРР. 30.12.1931 р. справу припи-
нено. Реабілітований 14.08.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2952).

Савін Дмитро Іванович, 1917 р. н., с. Чапліївка 
Шосткинського р-ну Сумської обл., українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислока-
ції в.ч. 7967, червоноармієць. Заарештований 
28.08.1939 р. За вироком ВТ 9 ск ПКВО від 
29.04.1940 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 2 роки. За ухвалою 
ВТ ПКВО від 19.05.1940 р. справу припинено. 
Реабілітований 30.05.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17005-п).

Савін Олексій Семенович, 1917 р. н., Адамов-
ський р-н Чкаловської (нині Оренбурзької) обл., РФ, 
татарин, освіта середня. Проживав у с. Вершинова 
Муравійка Куликівського р-ну, робітник залізниці. 
Заарештований 21.10.1943 р. За постановою від 
16.12.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР направлений 
до спецтабору НКВД для фільтрації. Реабілітований 
26.04.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 615).

Савіна Марія Петрівна, 1909 р. н., смт Во-
локонівка Волоконівського р-ну Курської (ни-
ні Бєлгородської) обл., РФ, росіянка, освіта 
початкова. Проживала у м. Ніжин, домогосподар-
ка. Заарештована 13.09.1937 р. За постано-
вою особливої наради при НКВД СРСР 
від 22.11.1937 р. як член сім’ї зрадника Батьківщи-
ни ув’язнена до ВТТ на 8 років. Реабіліто-
вана 27.01.1993 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11913).

Савінський Яків Олексійович, 1894 р. н., 
с. Піски Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, міліціонер. 
Заарештований 05.05.1919 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності. За постано-
вою Чернігівського губревтрибуналу від 
19.06.1919 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 27.11.1998 р. (Держархів Чернігівської
області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 436).

Савкін Ілля Григорович, 1888 р. н., с. Ленінів-
ка (нині с. Сахнівка) Менського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Ленінівка (нині 
с. Сахнівка), без певних занять. Заарештований 
10.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 15.10.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10374).

Савлук Павло Павлович, 1907 р. н., с. Соколів-
ка Остерського (нині Козелецького) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Соколівка, бригадир 
артілі рибалок. Заарештований 08.10.1947 р. 
За вироком ВТ Чернігівського гарнізону від 
23.01.1948 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 25 років. За ухвалою 
ВТ КВО від 28.02.1948 р. вирок скасовано, справу 
направлено на новий розгляд. За вироком ВТ 
17 ПА від 20.03.1948 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР 
виправданий. Звільнений 06.07.1948 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 7837-п).

Саводченко Іван Максимович, 1901 р. н., 
с. Нехаївка Коропського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Нехаївка, колгоспник. 
Заарештований 07.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
25.10.1937 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції, розповсюдження провокаційних чуток 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9726).

Савон Іван Гнатович, 1890 р. н., с. Лиски 
Прилуцького р-ну, освіта початкова. Проживав 
у с. Іванківці Срібнянського р-ну, кравець. За-
арештований 05.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 10 років. Реабілітований 18.11.1961 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4820).

Савон Олександр Семенович, 1914 р. н., 
с. Нова Басань Бобровицького р-ну, українець, 
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освіта середня. Член ВКП(б). Проживав за місцем 
служби, капітан, начальник оперативної частини 
штабу ТБУ ЧФ. Заарештований 17.10.1941 р. 
За вироком ВТ ВВС ЧФ у м. Севастополь від 
08.11.1941 р. за ст. 58-1 «г» КК РРФСР виправданий. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. –Спр. 6708-п).

Савон Трохим Митрофанович, 1879 р. н., 
с. Лиски Прилуцького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Лиски, одноосібник. 
Заарештований 25.02.1931 р. За вироком нарсуду 
м. Прилуки від 06.08.1931 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 2 роки. 
Реабілітований 20.11.1989 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 817-п).

Савон Федір Васильович, 1892 р. н., с. Лиски 
Прилуцького р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Прилуки, вчитель. Заарештований 
05.02.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР передбачена ВМП.
Реабілітований 27.02.1995 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4820).

Савоста Андрій Федотович, 1901 р. н., с. Гряз-
на (нині с. Заріччя) Сновського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Феськівка 
Менського р-ну, колгоспник. Заарештований 
05.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 01.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 27.03.1965 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7860).

Савоста Лука Мартинович, 1908 р. н., с. Гряз-
на (нині с. Заріччя) Сновського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислока-
ції 4 б 190 п військ НКВД, червоноармієць. 
Заарештований 09.12.1942 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Свердловській обл. від 
26.02.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
Реабілітований 13.11.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15411-п).

Савостейко Євтихій Прокопович, 1889 р. н., 

с. Кучинівка Сновського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Кучинівка, одноосіб-
ник. Заарештований 25.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
19.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7551).

Савостейко Панас Дейович, 1907 р. н., 
с. Кучинівка Сновського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Кучинівка, одноосіб-
ник. Заарештований 25.12.1932 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.05.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
27.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7640).

Савостейко Федір Петрович, 1895 р. н., 
с. Кучинівка Сновського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кучинівка, одноосібник. 
Заарештований 13.04.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
18.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
04.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6765).

Савостейко [Савостийко] Михайло Титович, 
1887 [1888] р. н., с. Кучинівка Сновського р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Кучинів-
ка, одноосібник. Заарештований 25.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 09.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
На час другого арешту – мешканець м. Щорс 
Щорського р-ну (нині м. Сновськ Сновського 
р-ну). Заарештований 19.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 29.09.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 07.08.1989 р., 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7290, 11356).

Савотченко Зіновій Євдокимович, 1901 р. н., 
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с. Головеньки Борзнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Головеньки, 
одноосібник. Заарештований 17.01.1933 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 08.02.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 25.04.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2319).

Савотченко Федір Якович, 1888 р. н., с. Ков-
тунівка Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ков-
тунівка, без певних занять. Заарештований 
18.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 28.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 25.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10081).

Савоцький Денис Григорович, 1881 р. н., 
с. Журавка Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Журавка, чорноробочий. 
Заарештований 02.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.11.1937 р. за проведення антиколгоспної агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у Сибірському ВТТ. Реабілітований 09.11.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 999).

Савруцький Василь Андрійович, 1898 р. н., 
м. Збараж Збаразького р-ну Тернопільської обл., 
українець, письменний. Проживав у м. Ніжин, 
вантажник. Заарештований 16.12.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 14.02.1938 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Покарання відбував у Вятському ВТТ. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 28.11.1942 р. справу припинено. Реабілітований 
27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6197).

Савута Степан Титович, 1899 р. н., Полтав-
ська обл., українець. Проживав у смт Олишів-
ка Чернігівського р-ну, голова колгоспу. Член 

КП(б)У. Заарештований 29.11.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 29.04.1938 р. за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР 
застосована ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. 
Реабілітований 22.12.1956 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2922-2927).

Савченко Авксентій Миколайович, 
1879 р. н., с. Володимирівка Добрянського (нині 
Городнянського) р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Володимирівка, одноосібник. 
Заарештований 13.01.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
13.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6212).

Савченко Антон Іванович, 1898 р. н., 
с. Корінецьке Дмитрівського (нині Талалаївсько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав 
у с. Корінецьке, колгоспник. Заарештований 
19.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 11.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11099-11101).

Савченко Василь Іванович, 1906 р. н., 
с. Глибоке Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Слобідка Талалаївсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 28.08.1941 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 19.08.1942 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
8 років. Покарання відбував у Новосибірській 
обл. Реабілітований 18.07.1989 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.1, спр. 161).

Савченко Василь Михайлович, 1883 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Носелівка, 
одноосібник. Заарештований 31.05.1929 р. За 
вироком Конотопського окрсуду від 07.10.1929 р. 
за проведення антирадянської агітації, скерованої 
проти заходів радянської влади, засуджений до 
позбавлення волі з суворою ізоляцією на 5 років 
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та виселення за межі Конотопської округи після 
відбуття покарання на 3 роки. Реабілітований 
26.01.2004 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-4776, оп.1, спр. 272).

Савченко Василь Прохорович, 1898 р. н., 
с. Корінецьке Дмитрівського (нині Талалаївсько-
го) р-ну, освіта початкова. Проживав у с. Коріне-
цьке, колгоспник. Заарештований 18.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 19.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської української націоналістичної 
повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 11.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11099-11101).

Савченко Василь Трохимович, 1896 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіїв-
ка (нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарештований 
25.10.1930 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 05.11.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 5 років. На 
час другого арешту – колгоспник. Заарештований 
23.02.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 31.03.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянського куркульського 
угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 07.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
23.11.1988 р., 28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8139, 10024).

Савченко Василь Федорович, 1881 р. н., 
с. Бурімка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Бурімка, колгоспник. 
Заарештований 19.04.1937 р. За вироком 
спецколегії Чернігівського облсуду в м. Прилуки від 
23.07.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у віддалених місцях на 5 років. 
Реабілітований 14.07.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 1933-п).

Савченко Володимир Гаврилович, 1898 
[1899] р. н., с. Березова Гать Новгород-Сіверського 
р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Березова Гать, селянин. Заарештований 

15.06.1920 р. за службу в гетьманських військах. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 11.12.1921 р. справу припинено за амністією. 
На час другого арешту – робітник ліспромгоспу. 
Заарештований 05.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
застосована ВМП. Розстріляний 20.09.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 29.01.1999 р., 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 1244, Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11366).

Савченко Ганна Миколаївна, 1921 р. н., 
м. Чернігів, українка, освіта вища. Проживала 
у м. Чернігів, без певних занять. Заарештова-
на 04.10.1943 р. За постановою особливої 
наради при НКВД СРСР від 01.04.1944 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР ув’язнена до ВТТ на 8 років. 
Покарання відбувала в Усольському ВТТ. У червні 
1951 р. вислана до м. Ігарка Красноярського краю. 
Реабілітована 28.04.1995 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12326).

Савченко Гнат Григорович, 1899 р. н., 
с. Митченки Бахмацького р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Бахмач Бахмацько-
го р-ну, бухгалтер. Заарештований 28.09.1937 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. 02.07.1939 р. справу 
припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1436).

Савченко Гордій Зіновійович, 1903 р. н., 
с. Будище Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Будище, колгоспник. 
Заарештований 13.07.1941 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Київській обл. від 28.07.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 26.09.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15908-п).

Савченко Григорій Єфремович, 1903 р. н., 
с. Пашківка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Химо-Рябушине (нині 
с. Перебудова) Ніжинського р-ну, завідувач 
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магазину. Заарештований 19.04.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 23.04.1938 р. за участь у діяльності антира-
дянської української націоналістичної контр-
революційної організації передбачена ВМП. 
Реабілітований 24.05.1958 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3434-3435).

Савченко Григорій Костянтинович, 1903 р. н., 
с. Хороше Озеро Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Хороше Озеро, 
одноосібник. Заарештований 22.10.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки 
умовно. Реабілітований 30.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5757).

Савченко Григорій Мусійович, 1890 р. н., 
с. Липове Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Липове, без певних 
занять. Заарештований 19.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 21.04.1938 р. за проведення антирадянської 
агітації, скерованої проти заходів радянської влади, 
застосована ВМП. Розстріляний 15.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 06.12.1989 р. (Держ-
архів Сумської області, ф. Р-7641, оп.6, спр. 272).

Савченко Григорій Трохимович, 1903 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Носелівка, 
одноосібник. Заарештований 11.10.1932 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 15.01.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки 
умовно. Реабілітований 26.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7302).

Савченко Дем’ян Іванович, 1897 р. н., 
с. Ярославка Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Ярославка, селянин. 
Заарештований 22.11.1920 р. як соціально-
небезпечний елемент. За постановою колегії 
Чернігівської губЧК від 26.01.1921 р. передбачена 
ВМП. Реабілітований 20.12.1994 р. (Держархів 

Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12209).

Савченко Дмитро Кузьмич, 1882 р. н., 
с. Бурімка Ічнянського р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у м. Ічня Ічнянського р-ну, вагар. 
Заарештований 22.09.1937 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 26.11.1937 р. 
за проведення контрреволюційної агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
04.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9110).

Савченко Дмитро Юхимович, 1882 р. н., 
с. Головеньки Батуринського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав у 
с. Тростянка Батуринського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, колгоспник. Заарештований 09.07.1938 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 16.06.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2890).

Савченко Дмитро Юхимович, 1895 р. н., 
с. Варварівка Бахмацького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Варварівка, 
одноосібник. Заарештований 25.02.1932 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 25.10.1932 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 12.06.1932 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6609).

Савченко Єгор Іванович, 1890 р. н., с. Гор-
ностаївка Добрянського (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Гор-
ностаївка, одноосібник. Заарештований 
25.08.1939 р. За вироком Чернігівського облсуду
від 28.10.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуд-
жений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 13.04.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16608-п).

Савченко Іван Григорович, 1858 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Титів-
ка Ніжинського р-ну, селянин. Заарештований 
24.11.1920 р. за проведення антирадянської агітації. 
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19.12.1920 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 01.03.1921 р. справу припинено. Реабілітований 
30.12.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 1162).

Савченко Іван Іванович, 1872 р. н., с. Киїнка 
Чернігівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Киїнка, одноосібник. Заарештований 
03.04.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 27.04.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8376).

Савченко Іван Михайлович, 1919 р. н., с. Іл-
лінці Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Іллінці, 
одноосібник. Заарештований 10.10.1943 р. За 
постановою від 03.01.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР направлений до спецтабору НКВД для 
фільтрації. Реабілітований 18.12.1997 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9191-п).

Савченко Іван Никифорович, 1888 р. н., 
с. Тиниця Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тиниця, без певних занять. 
Заарештований 15.10.1943 р. за ст.ст. 58-1 «а», 
58-13 КК РРФСР. 30.05.1944 р. справу припинено. 
Реабілітований 27.02.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6104).

Савченко Іван Петрович, 1925 р. н., 
с. Блистова Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Блистова, безробітний. 
Заарештований 27.11.1944 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 19.01.1945 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до каторжних 
робіт на 15 років. За ухвалою ВК ВС СРСР від 
14.03.1945 р. вирок змінено, за ст. 54-3 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 5 років. Загинув, 
відбуваючи покарання, у с. Маріїнськ 22.05.1946 р. 
Реабілітований 05.10.1956 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 3965-п).

Савченко Іван Федорович, 1903 р. н., 

с. Шаповалівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Шаповалівка, 
одноосібник. Заарештований 01.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 24.02.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 19.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6060).

Савченко Іван Хомич, 1907 р. н., с. Хороше 
Озеро Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Хороше Озеро, 
одноосібник. Заарештований 23.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 16.11.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 13.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5855).

Савченко Іван Юхимович, 1918 р. н., 
с. Шаповалівка Борзнянського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у м. Теміртау Караган-
динської обл., Казахстан, слюсар. Заарештова-
ний 05.09.1950 р. За вироком ВТ КВО від 
13.12.1950 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 25 років. За постановою 
комісії Президії ВР СРСР від 29.06.1956 р. термін 
покарання знижено до фактично відбутого, з-під 
варти звільнений, судимість знята. Реабілітований 
28.06.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14536-п).

Савченко Іларіон Тимофійович, 1894 р. н., 
с. Іванівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Іванівка, селянин. 
Заарештований 01.01.1921 р. за службу в 
денікінській армії. За постановою Чернігів-
ського губревтрибуналу від 18.04.1921 р. 
справу припинено. Реабілітований 15.02.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 2303).

Савченко Ілля Антонович, 1892 р. н., с. Курінь 
Бахмацького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Курінь, одноосібник. Заарештований 
27.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 08.04.1933 р. за 
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ст. 54-10 КК УСРР висланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 27.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7641).

Савченко Ілля Іванович, 1918 р. н., м. Чернігів, 
українець, освіта початкова. Проживав за 
місцем дислокації 63 гв. сп ПА, червоноармієць. 
Заарештований 26.09.1942 р. За вироком ВТ 23 
гв. сд від 15.10.1942 р. за ст.ст. 19-58-1 «б» КК 
РРФСР засуджений до ВМП. За ухвалою ВТ 
Карельського фронту від 31.10.1942 р. вирок 
змінено, засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 27.08.1964 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10188-п).

Савченко Іполит Данилович, 1917 р. н., 
с. Сваричівка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем дислокації 514 сп 
172 сд, червоноармієць. Заарештований 
04.07.1944 р. За вироком ВТ 172 стрілецької 
Павлоградської ордена Суворова дивізії від 
13.07.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
11.12.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15979-п).

Савченко Катерина Іванівна, 1885 р. н., 
м. Красноармійськ (приєднано до м. Волгоград), 
РФ, німкеня, освіта початкова. Проживала у 
м. Семенівка Семенівського р-ну, домогосподар-
ка. Заарештована 24.12.1937 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. 24.01.1938 р. справу припинено. 
Заарештована 17.12.1945 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 28.02.1946 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджена до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітована 27.01.1997 р., 
23.08.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1093, ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17175-п).

Савченко Кирило Никонорович, 1893 р. н., 
с. Горностаївка Добрянського (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав у 
с. Горностаївка, колгоспник. Заарештований 
10.07.1940 р. За вироком судової колегії Чернігів-
ського облсуду від 21.10.1940 р. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 

ВТТ на 6 років. Реабілітований 27.09.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15861-п).

Савченко Кузьма Давидович, 1898 р. н., 
с. Іллінці Ніжинського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Іллінці, 
одноосібник. Заарештований 01.01.1933 р. За
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 07.02.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 07.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7284).

Савченко Леонід Андрійович, 1913 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, слюсар. Заарештований 13.02.1938 р. 
За вироком лінійного суду ст. Чернігів від 
17.04.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 7 років. За ухвалою 
залізничної колегії ВС СРСР від 31.01.1940 р. 
вирок скасовано. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 496-п).

Савченко Максим Павлович, 1904 р. н., с. Бі-
лобожниця Чортківського р-ну Тернопільської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. При-
луки, робітник. Заарештований 18.08.1929 р. За 
постановою Колегії ОГПУ від 14.12.1929 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 26.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6332).

Савченко Микола Миколайович, 1918 р. н., 
с. Мамаївка (нині с. Удайці) Прилуцького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем дислокації 546 КАП, молодший командир, 
сержант. Заарештований 18.08.1941 р. за ст. 72 
«б» КК БРСР. 20.08.1941 р. справу припинено. 
Реабілітований 26.06.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2578).

Савченко Мина Семенович, 1883 р. н., 
с. Хороше Озеро Комарівського (нині Борзнян-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Хороше Озеро, колгоспник. Заарештований 
28.09.1943 р. За вироком ВТ КВО від 24.04.1944 р. 
за ст. 54-3 КК УРСР засуджений до позбавлен-
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ня волі у ВТТ на 7 років. Реабілітований 
01.10.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16598-п).

Савченко Михайло Давидович, 1888 р. н., 
с. Іллінці Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Іллінці, 
одноосібник. Заарештований 23.10.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 22.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На 
час другого арешту – мешканець с. Городня 
Ічнянського р-ну, тесля у колгоспі. Заарештований 
30.10.1936 р. За вироком спецколегії Чернігівського 
облсуду від 29.06.1937 р. за ст.ст. 54-10, 78 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
5 років. За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 25.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації серед в’язнів застосова-
на ВМП. Розстріляний 04.11.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 24.05.1989 р., 29.07.1991 р., 
28.01.1994 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5636, 11988, ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14951-п).

Савченко Назар Прохорович, 1884 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Борзна, колгоспник. 
Заарештований 04.03.1940 р. За вироком виїзної 
сесії Чернігівського облсуду від 10.06.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 3 роки. Реабілітований 10.04.1992 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 815-п).

Савченко Нестор Калинович, 1892 р. н., 
с. Бурімка Ічнянського р-ну, українець, освіта вища. 
Проживав у м. Ніжин, агроном. Заарештований 
24.02.1945 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 11.05.1945 р. за ст.ст. 54-3, 
54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 27.06.1995 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17092-п).

Савченко Оксана Йосипівна, 1892 р. н., 
с. Ярославка Бобровицького р-ну, українка, 
неписьменна. Проживала у с. Ярославка, 
домогосподарка. Заарештована 20.04.1930 р. За 

вироком Ніжинського окрсуду від 27.05.1930 р. 
за ст.ст. 54-10, 46 КК УСРР засуджена до 1 року 
примусових робіт. 17.07.1930 р. звільнена на 
підписку про невиїзд. За ухвалою ВС УСРР 
від 17.07.1930 р. вирок змінено, засуджена до 
примусових робіт на 6 місяців. Реабілітована 
18.08.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-328, оп.33, спр. 23).

Савченко Олексій Павлович, 1887 р. н., 
с. Безуглівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Безуглівка, одноосібник. 
Заарештований 09.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 27.02.1930 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
10 років. Реабілітований 29.12.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8198).

Савченко Петро Степанович, 1904 р. н., 
с. Миколаївка Семенівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Миколаївка, 
колгоспник. Заарештований 28.07.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській 
обл. від 09.09.1937 р. як антирадянський елемент 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у Солікамському р-ні Пермської обл. Реабілітова-
ний 25.01.1964 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7724).

Савченко Пилип Гаврилович, 1880 р. н., 
с. Березова Гать Новгород-Сіверського р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у с. Березо-
ва Гать, одноосібник. Заарештований 21.03.1931 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 23.04.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 20.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6388).

Савченко Пилип Якимович, 1886 р. н., 
с. Степові Хутори (нині с. Осокорівка) Бобро-
вицького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Степові Хутори, одноосібник. 
Заарештований 07.04.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
25.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Заарештований 
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17.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 07.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 27.07.1989 р., 26.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7711, 1747).

Савченко Прокіп Семенович, 1882 
[1879] р. н., с. Дорогинка Ічнянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Бакаївка 
Ічнянського р-ну, одноосібник. Заарештований 
22.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.02.1930 р. справу припинено. Заарештований 
28.03.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 23.08.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Втік у 1932 р. Заарештований 02.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 09.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
29.06.1998 р., 12.06.1989 р., 27.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9440, 6399, 7057).

Савченко Свирид Іванович, 1891 р. н., 
с. Кобижча Бобровицького р-ну, українець, освіта 
вища. Проживав у смт Козелець Козелецького р-ну, 
вчитель. Заарештований 05.06.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській 
обл. від 03.11.1937 р. за участь у діяльності анти-
радянської української націоналістичної організа-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Загинув 
25.09.1943 р. у Тайшетському ВТТ. Реабілітований 
07.03.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4024).

Савченко Семен Лукич, 1894 р. н., с. Мале 
Устя Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. В’юнище (приєднано 
до смт Сосниця) Сосницького р-ну, дезінфектор. 
Заарештований 19.11.1949 р. За вироком ВТ 
КВО від 18.02.1950 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції 
ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. За постановою пленуму ВС СРСР від 
17.01.1958 р. справу припинено. Реабілітований 

30.04.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17406-п).

Савченко Семен Тимофійович, 1878 р. н., 
с. Клюси Городнянського (нині Сновського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Клю-
си, одноосібник. Заарештований 07.10.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 08.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 07.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7285).

Савченко Сергій Федорович, 1891 р. н., 
с. Шабалинів Коропського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Шабалинів, колгоспник. 
Заарештований 23.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянської 
української націоналістичної організації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 20.04.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 06.08.1960 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4513).

Савченко Степан Дорофійович, 1867 р. н., 
с. Березівка Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Березівка, колгоспник. 
Заарештований 27.12.1932 р. за проведення анти-
радянської агітації. 24.01.1933 р. справу закрито. 
(ГДА СБ України, м. Суми. – Спр. 2234-п).

Савченко Степан Захарович, 1888 р. н., 
с. Березівка (приєднано до с. Рудка) Чернігівсько-
го р-ну, українець, освіта середня. Проживав у 
смт Сосниця Сосницького р-ну, канцелярський 
робітник. Заарештований 22.02.1920 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної організації. 
16.03.1920 р. справу припинено. Реабілітований 
29.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2972).

Савченко Степан Семенович, 1901 р. н., 
с. Новики Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Козелець Козелецько-
го р-ну, візник. Заарештований 24.12.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 28.12.1937 р. за проведення 
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антиколгоспної агітації застосована ВМП. 
Розстріляний 08.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11319).

Савченко Тимофій Васильович, 1898 р. н., 
с. Пекарів Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Пекарів, без певних 
занять. Заарештований 19.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсь-
кої української контрреволюційної повстансь-
кої організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
02.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3589-3594).

Савченко Тихон Сильвестрович, 1887 р. н., 
смт Сосниця Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Сосниця, помічник 
бухгалтера. Заарештований 15.04.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 23.04.1938 р. за участь у діяльності антира-
дянської української націоналістичної контр-
революційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 02.08.1958 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3589-3594).

Савченко Трохим Юхимович, 1908 р. н., 
с. Церковище Олишівського р-ну (нині с. Підлісне 
Козелецького р-ну), українець, малописьменний. 
Проживав у с. Церковище, чорноробочий. За-
арештований 22.11.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 19.10.1932 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. На час другого арешту 
– мешканець с. Надинівка Козелецького р-ну. 
Заарештований 16.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
11.09.1989 р., 14.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9213-9214, 8695).

Савченко Федір Максимович, 1894 р. н., 

с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 
134 дорбудб 10 А, червоноармієць. Заарештова-
ний 19.07.1942 р. За вироком ВТ 10 А від 
01.08.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 25.06.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17525-п).

Савченко Федір Якович, 1887 р. н., 
с. Вертіївка Ніжинського р-ну, українець. Про-
живав у с. Вертіївка, робітник. Заарештований 
07.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 16.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Покарання відбував на 
ст. Ізвєсткова. Реабілітований 27.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11635).

Савченко Юрій Охрімович. Проживав у 
с. Химо-Рябушине (нині с. Перебудова) Ніжинсько-
го р-ну. Заарештований 12.09.1931 р. за ст. 54-8 КК 
УСРР. Рішення по справі відсутнє. Реабілітований 
27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6193).

Савченко Яків Юхимович, 1912 р. н., 
с. Березова Гать Новгород-Сіверського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Гнатівка Новгород-Сіверського р-ну, обліковець. 
Заарештований 06.11.1957 р. За вироком судової 
колегії Чернігівського облсуду від 28.12.1957 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі у ВТТ на 7 років. Реабілітований 
08.06.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15803-п).

Савченко-Бєльський Павло Олександрович, 
1890 р. н., Почепський р-н Брянської обл., 
РФ. Проживав у м. Київ, без певних занять. За-
арештований 28.12.1919 р. За постановою особ-
ливого відділу 12 А від 02.01.1920 р. за підозрою 
у шпигунстві направлений до концтабору до 
закінчення громадянської війни. Реабілітований 
24.12.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5924).
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Савченко-Забелла Віра Степанівна, 1896 р. н., 
Польща, полька, освіта початкова. Проживала у смт 
Дмитрівка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
швачка. Заарештована 02.10.1937 р. За постано-
вою «двійки» від 27.11.1937 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнена до ВТТ 
на 10 років. Реабілітована 23.03.1962 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4873).

Савченко-Удовиченко Іван Васильович, 
1876 р. н., с. Гнилиця Малодівицького р-ну (нині 
с. Знам’янка Прилуцького р-ну), українець, 
письменний. Проживав у с. Гнилиця (нині 
с. Знам’янка), без певних занять. Заарештований 
13.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 07.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 22.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1692).

Савченок Василь Єгорович, 1887 р. н., с. Си-
нявка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у 
с. Синявка, одноосібник. Заарештований 
16.12.1932 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 16.04.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітований 27.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7436).

Сагайдачний Василь Йосипович, 1880 р. н., 
с. Макіївка Лосинівського (нині Носівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Макіїв-
ка, колгоспник. Заарештований 02.04.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 19.04.1938 р. за участь у діяльності 
української націоналістичної повстанської орга-
нізації передбачена ВМП. Реабілітоваий 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10029).

Сагайдачний Іван Левкович [Леонтійович], 
1887 р. н., с. Головеньки Борзнянського р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Головень-

ки, без певних занять. Заарештований 27.11.1929 р. 
за ст. 54-4 КК УСРР. Рішення по справі відсутнє. 
Звільнений з-під варти 20.02.1930 р. Реабілітований 
29.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3077).

Сагалевич Лев Абрамович, 1887 р. н., 
м. Чернігів, єврей, освіта вища. Проживав у 
м. Новгород-Сіверський, завідувач лікарні. За-
арештований 08.03.1938 р. за ст. 54-6 КК УРСР. 
26.05.1939 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 26.01.1940 р. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3002).

Сагаль Марк Єлисейович, 1910 р. н., с. Ва-
силівка Козельщинського р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Чер-
нігів, моторист. Заарештований 04.07.1941 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Київській обл. від 
11.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до ВМП. Реабілітований 
13.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15494-п).

Сагань Віктор Іванович, 1910 р. н., смт Ко-
роп Коропського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Таганрог Ростовської обл., 
РФ, сторож. Заарештований 03.01.1947 р. За виро-
ком ВТ 3 А від 28.02.1947 р. за ст. 72 «а» КК 
БРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 7 років. Реабілітований 23.04.1964 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 10154-п).

Сагань Стефан Митрофанович, 1910 р. н., 
смт Короп Коропського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 
846 сп 267 сд 52 А, червоноармієць. Заарешто-
ваний 22.10.1941 р. За вироком ВТ 52 А від 
29.10.1941 р. за ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 05.11.1941 р. 
Реабілітований 16.10.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17887-п).

Садило Давид Павлович, 1897 р. н., с. Біловежі 
Перші Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Біловежі 
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Перші, ветеринарний санітар. Заарештований 
08.03.1938 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. 
08.05.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
31.01.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 201).

Садовий Георгій Іванович, 1898 р. н., с. Пе-
ченюги Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта вища. Член ВКП(б). Проживав за місцем 
дислокації 32 тбр, командир бригади, полковник. 
Заарештований 19.03.1938 р. За вироком 
ВТ Забайкальського ВО від 26.04.1939 р. за 
ст.ст. 58-1 «б», 58-7, 58-8, 58-11 КК РРФСР 
засуджений до ВМП. Позбавлений військового 
звання. За ухвалою ВК ВС СРСР від 11.06.1939 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 05.10.1940 р. за участь у 
антирадянському військовому заколоті засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. Загинув, 
відбуваючи покарання, 10.08.1943 р. Реабілітова-
ний 22.02.1968 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10676-п).

Садовий Іван Степанович, 1872 р. н., 
с. Петрушин Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Петрушин, селянин. 
Заарештований 28.11.1920 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної організації. За постановою 
колегії Чернігівської губЧК від 28.12.1920 р. 
справу припинено. Заарештований 04.04.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою від 28.05.1931 р. 
включений в загальну операцію по вилученню 
куркулів. Реабілітований 27.11.1997 р., 28.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4688, 400).

Садовий Панкрат Степанович, 1904 р. н., с. Ку-
ковичі Менського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав за місцем дислокації 2 б 1150 сп, 
червоноармієць. Заарештований 04.06.1942 р. 
За вироком ВТ 342 сд 61 А від 07.06.1942 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 8 років. 
За ухвалою ВТ Західного фронту від 20.04.1943 р. 
справу припинено. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 5199-п).

Садовська Марія Миколаївна, 1890 р. н., 
м. Чернігів, українка, освіта середня. Проживала 
у м. Чернігів, бібліотекар. Заарештована 
07.04.1931 р. за ст. 54-2 КК УСРР. 22.07.1931 р. 
справу припи-нено. Реабілітована 27.11.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6166).

Садовський Станіслав Йосипович, 1903 р. н., 
м. Станіслав (нині м. Івано-Франківськ), українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, швець. 
Заарештований 05.12.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 26.12.1937 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбу-
вав у Кулойському ВТТ. Реабілітований 
26.04.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12407).

Садченко Іван Миколайович, 1910 р. н., 
с. Черниш Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Черниш, одноосібник. 
Заарештований 04.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.10.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
14.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6648).

Садченко Пилип Миколайович, 1914 р. н., 
с. Черниш Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Черниш, одноосіб-
ник. Заарештований 30.06.1931 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УСРР. 30.07.1931 р. звільнений на 
підписку про невиїзд. 06.10.1931 р. справу при-
пинено. Звинувачувався за ст.ст. 54-10, 54-13 
КК УСРР. 25.09.1932 р. справу припинено. 
Реабілітований 27.02.1996 р., 25.11.1996 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 408, 823).

Саєвський Михайло Павлович, 1899 р. н., 
с. Любомирка Котовського (нині Подільсько-
го) р-ну Одеської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, машиніст. Заарештова-
ний 06.12.1943 р. За вироком ВТ Південно-Західної 
залізниці від 17.03.1944 р. за ст.ст. 54-3, 54-10 
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ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 27.04.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16506-п).

Саєвський Павло Іванович, 1898 р. н., с. Мит-
ченки Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Мит-
ченки, одноосібник. Заарештований 18.09.1929 р. 
за ст.ст. 54-8, 54-10 КК УСРР. 23.10.1929 звільнений 
на підписку про невиїзд. 30.11.1929 р. справу 
припинено. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5279).

Саєнко Андрій Ілліч, 1880 р. н., с. Хибалівка 
Куликівського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Хибалівка, одноосібник. Заареш-
тований 07.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 15.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив колгоспного будівництва, ув’язнений 
до ВТТ на 8 років. Реабілітований 14.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1904).

Саєнко Лука Трохимович, 1887 р. н., 
с. Хибалівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Хибалівка, одноосібник. 
Заарештований 14.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
04.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9462).

Саєнко Микола Ілліч, 1892 р. н., с. Хибалівка 
Куликівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Хибалівка, одноосібник. За-
арештований 27.02.1938 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 03.05.1938 р. 
за проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11576).

Саєнко Олександр Євдокимович, 
1898 р. н., с. Біловежі Конотопського повіту 

(нині с. Біловежі Перші Бахмацького р-ну), 
українець, малописьменний. Проживав у 
с. Біловежі (нині с. Біловежі Перші), селянин. 
Заарештований 10.08.1920 р. За постановою колегії 
губЧК від 28.10.1920 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної організації ув’язнений до 
концтабору на 1 рік умовно. Реабілітований 
27.12.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11885).

Саєнко Опанас Іванович, 1903 р. н., 
с. Безуглівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Безуглівка, одноосібник. 
Заарештований 07.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 16.09.1937 р. як антирадянський елемент 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
07.03.1964 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7788).

Саєнко Тимофій Феодосійович, 1904 р. н., 
с. Хибалівка Куликівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Хибалівка, 
одноосібник. Заарештований 23.01.1929 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 05.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР 
позбавлений волі на 5 місяців. Заарештований 
25.04.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 26.11.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 28.07.1989 р., 31.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3412, 6378).

Сазановський Сергій Федорович, 1890 р. н., 
с. Бакаївка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Козелець Козелецько-
го р-ну, службовець. Заарештований 16.10.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 16.02.1931 р. справу направлено 
прокурору на припинення. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 24.05.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2468).

Сазоненко Василь Антонович, 1914 р. н., 
с. Лемешівка Городнянського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у с. Лемешівка, одноосібник. 
Заарештований 29.01.1933 р. За постановою судо-
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вої «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
02.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР висла-
ний до Північного краю на 5 років. Реабілітова-
ний 23.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9080).

Сазонець Лаврентій Кононович, 1889 р. н., 
с. Мезин Понорницького (нині Коропського) 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Мезин, без певних занять. Заарештований 
15.02.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 13.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянського куркульського 
угруповання застосовано ВМП. Розстріляний 
27.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
04.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9570).

Сазонець Микита Федорович, 1896 р. н., 
с. Бугринівка Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, письменний. Проживав у с. Бугринівка, 
колгоспник. Заарештований 09.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 13.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 26.06.1965 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7892).

Сазонов Іван Федорович, 1900 р. н., м. Троїцьк 
Челябінської обл., РФ, українець. Член ВКП(б). 
Проживав у м. Полтава, редактор газети. За-
арештований 30.12.1936 р. За вироком ВК ВС 
СРСР в м. Київ від 21.12.1937 р. за ст.ст. 54-8, 
54-11 КК УРСР засуджений до ВМП. Розстріля-
ний 22.12.1937 р. у м. Київ. Реабілітований 
20.03.1958 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 4579-п).

Сазонов-Верепаха Лук’ян Платонович, 
1892 р. н., с. Гадичево Терехівського (нині 
Гомельського) р-ну Гомельської обл., Білорусь, 
білорус, малописьменний. Проживав у с. Грибова 
Рудня Ріпкинського р-ну, чорноробочий. 
Заарештований 23.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.11.1937 р. за висловлювання антирадянських 

настроїв ув’язнений до ВТТ на 8 років. Покарання 
відбував у Кулойському ВТТ. Реабілітований 
17.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11013).

Сазонцев Микита Федорович, 1898 р. н., 
с. Бугринівка Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Бугринів-
ка, селянин. Заарештований 16.01.1919 р. за 
службу у варті при гетьмані. 17.02.1919 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За постано-
вою Чернігівського губревтрибуналу від 
07.05.1919 р. справу припинено. Реабілітований 
28.11.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 310).

Сай Микола Зіновійович, 1919 р. н., с. Праско-
вея Будьонівського р-ну Ставропольського краю, 
РФ, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Прилуки, курсант. Заарештований 22.06.1940 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 02.11.1940 р. за спробу перейти кордон 
ув’язнений до ВТТ на 5 років. Реабілітований 
16.03.1994 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12069).

Сайбель Вільгельм Вільгельмович, 1892 р. н., 
с. Біловежі Другі Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, освіта початкова. Проживав у 
с. Івківці Прилуцького р-ну, робітник радгоспу. 
Заарештований 23.01.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
16.08.1937 р. за участь у діяльності німецької 
контрреволюційної фашистської організації 
передбачена ВМП. Реабілітований 10.10.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4302-4309).

Сайбель Вільгельм Генріхович, 1891 р. н., 
с. Біловежі Другі Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, освіта початкова. Проживав у 
трудкомуні НКВД Прилуцького р-ну, конюх. 
Заарештований 13.06.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
16.08.1937 р. за участь у діяльності німецької 
контрреволюційної фашистської організації 
передбачена ВМП. Реабілітований 10.10.1959 р. 
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(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4302-4309).

Сайбель Генріх Вільгельмович, 1902 р. н., 
с. Біловежі Другі Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, освіта початкова. Проживав у 
с. Івківці Прилуцького р-ну, робітник радгоспу. 
Заарештований 23.01.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
16.08.1937 р. за участь у діяльності німецької 
контрреволюційної фашистської організації 
передбачена ВМП. Реабілітований 10.10.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4302-4309).

Сайбель Георгій Георгійович, 1898 р. н., 
с. Біловежі Другі Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, письменний. Проживав у с. Білове-
жі Другі, колгоспник. Заарештований 20.11.1937 р. 
За постановою «двійки» від 05.01.1938 р. за 
проведення контрреволюційної агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 19.01.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 15.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8446).

Сайбель Іван Георгійович, 1914 р. н., 
с. Біловежі Другі Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, освіта початкова. Проживав у 
с. Івківці Прилуцького р-ну, робітник радгоспу. 
Заарештований 10.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
16.08.1937 р. за участь у діяльності німецької 
контрреволюційної фашистської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 21.08.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 10.10.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4302-4309).

Сайбель Пилип Георгійович, 1901 р. н., 
с. Біловежі Другі Дмитрівського (нині Бахмацько-
го)  р-ну, німець, письменний. Проживав у с. Білове-
жі Другі, колгоспник. Заарештований 23.11.1937 р. 
За постановою «двійки» від 05.01.1938 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 19.01.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 15.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8445).

Сайбель Пилип Георгійович, 1911 р. н., 
с. Біловежі Другі Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, малописьменний. Проживав у 
с. Біловежі Другі, колгоспник. Заарештований 
16.10.1937 р. За постановою «двійки» від 
17.12.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР застосована 
ВМП. Розстріляний 29.12.1937 р. Реабілітований 
07.05.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4382).

Сайбель Християн Іванович, 1883 р. н., 
с. Кальчинівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, освіта початкова. Проживав 
у с. Кальчинівка, колгоспник. Заарештований 
23.11.1937 р. За постановою «двійки» від 
17.12.1937 р. за участь у діяльності антирадянської 
повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 29.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 28.08.1989 р. (Держархів Чернігівсь-
кої області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9259).

Сайбель Яків Карлович, 1907 р. н., с. Білове-
жі Другі Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
німець, освіта початкова. Проживав у с. Каль-
чинівка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
одноосібник. Заарештований 29.03.1945 р. за 
ст. 58-1 «а» КК РРФСР. 16.04.1945 р. справу 
припинено. Реабілітований 11.09.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4289).

Сайка Олександр Тарасович, 1859 р. н., 
с. Костобобрів Семенівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Костобобрів, 
одноосібник. Заарештований 19.10.1930 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 04.06.1931 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. За постановою від 
05.07.1933 р. справу направлено на припинен-
ня. Рішення відсутнє. Реабілітований 
30.01.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9754-п).

Сайкевич Іван Володимирович, 1894 р. н., 
м. Тишівці Томашівського повіту Холмської губ. 
(нині Люблінського воєводства), Польща, ро-
сіянин, освіта духовна. Проживав у с. Осокорки 
(приєднано до м. Київ), студент. Заарештований 
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29.01.1922 р. за підозрою у контрреволюційній 
діяльності. 29.06.1922 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. Рішення по справі відсутнє. 
Реабілітований 24.09.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 6706).

Сайко Гнат Іванович, 1883 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Ічня, без певних занять. За-
арештований 11.09.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
20.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 15.10.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11059).

Сайко Лука Андрійович, 1896 р. н., с. Ведме-
же (нині с. Мирне) Талалаївського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у смт Дмитрів-
ка Бахмацького р-ну, начальник Дмитрівсько-
го райвідділу міліції. Заарештований 04.07.1937 р. 
За вироком ВТ прикордонної та внутрішньої 
охорони УРСР в м. Чернігів від 24.08.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 5 років. Позбавленний звання «ст. лейте-
нант міліції». Реабілітований 23.08.1994 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16593-п).

Сайко Нестор Іванович, 1895 р. н., 
с. Костобобрів Семенівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Костобобрів, 
одноосібник. Заарештований 20.02.1933 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної повстанської 
організації. 22.07.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 24.04.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 975).

Сайног Трохим Микитович, 1905 р. н., 
с. Дептівка Дмитрівського р-ну Чернігівської обл. 
(нині Конотопського р-ну Сумської обл.), украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Дептівка, 
коваль. Заарештований 27.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 21.09.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації, скерованої проти заходів радянської влади, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 

23.02.1963 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5809).

Сакотський Іван Прокопович, 1888 р. н., 
с. Бобровиця (приєднано до м. Чернігів), українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Бобровиця 
(приєднано до м. Чернігів), одноосібник. За-
арештований 30.03.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 29.04.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 11.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5453).

Сакун Андрій Пилипович, 1885 р. н., 
с. Городня Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Город-
ня, одноосібник. Заарештований 13.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 04.05.1930 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2900).

Сакун Єгор Микитович, 1909 р. н., с. Ладинка 
Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Черні-
гів, одноосібник. Заарештований 31.03.1933 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 31.03.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 20.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6948).

Сакун Іван Євстафійович, 1905 р. н., с. Ла-
динка Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ладин-
ка, колгоспник. Заарештований 29.09.1943 р. 
За вироком ВТ Чернігівського гарнізону від 
23.03.1944 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР виправда-
ний. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16341-п).

Сакун Іван Савович, 1894 р. н., с. Кобижча 
Бобровицького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 39 ВСО 13 УВПС 
23 УОС РГК, червоноармієць. Заарештований 
22.12.1944 р. За вироком ВТ Львівського гарнізо-
ну від 27.02.1945 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції 
ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
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у ВТТ на 10 років. Реабілітований 22.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14748-п).

Сакун Іван Федорович, 1896 р. н., с. Ольшана 
Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Ольшана, одно-
осібник. Заарештований 02.03.1933 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 16.04.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 27.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7642).

Сакун Йосип Лаврентійович, 1888 р. н., 
с. Городня Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Ряшки 
Прилуцького р-ну, завідувач ветеринарної 
дільниці. Заарештований 22.09.1937 р. за 
ст.ст. 54-7, 54-11 КК УРСР. 21.04.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1454).

Сакун Кирило Іванович, 1890 р. н., с. Бе-
режівка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бере-
жівка, одноосібник. Заарештований 03.01.1933 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 17.05.1933 р. справу 
припинено. Реабілітований 28.05.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2354).

Сакун Кіндрат Гаврилович, 1889 р. н., с. Го-
родня Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Го-
родня, одноосібник. Заарештований 05.05.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 03.11.1932 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 14.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6633).

Сакун Корній Парфенович, 1895 р. н., 
с. Браниця Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Браниця, бухгалтер. 
Заарештований 07.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 

15.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсько-
го угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 29.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
19.08.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4164).

Сакун Лука Григорович, 1896 р. н., с. Городня 
Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислокації 
955 сп 309 сд, червоноармієць. Заарештова-
ний 01.07.1942 р. За вироком ВТ 6 А від 
03.10.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 06.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15045-п).

Сакун Мойсей Маркович, 1882 р. н., с. Го-
родня Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Город-
ня, одноосібник. Заарештований 15.12.1931 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 26.04.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 02.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6407).

Сакун Олександр Олександрович, 1883 р. н., 
с. Кобижча Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кобижча, одноосібник. 
Заарештований 01.06.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
25.10.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6544).

Сакун Павло Петрович, 1903 р. н., с. Щурівка 
Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, освіта 
початкова. Без постійного місця проживання, без 
певних занять. Заарештований 27.10.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 16.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 6 років. Реабілітова-
ний 11.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8541).

Сакун Петро Павлович, 1899 р. н., с. Щурівка 
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Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Щурів-
ка, одноосібник. Заарештований 15.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 31.01.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 07.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7286).

Сакун Петро Юхимович, 1891 р. н., с. Кобиж-
ча Бобровицького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Кобижча, сторож. Заарештова-
ний 29.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 08.09.1937 р. за 
проведен-ня антирадянської агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10743).

Сакун Пилип Антонович, 1885 р. н., с. Кобиж-
ча Бобровицького р-ну, українець. Проживав 
у с. Кобижча, чорноробочий. Заарештований 
18.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 22.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 14.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1882).

Сакун Пилип Захарович, 1894 р. н., с. Бригинці 
Бобровицького р-ну, українець. Проживав у 
смт Новий Биків Бобровицького р-ну, агроном. 
Заарештований 24.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. На час другого 
арешту – мешканець с. Бригинці Бобровицько-
го р-ну, агроном МТС. Заарештований 20.12.1937 р. 
За постановою «двійки» від 24.01.1938 р. за 
шпигунство застосована ВМП. Розстріля-
ний 20.02.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 31.07.1989 р., 14.09.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8375, 
10494).

Сакун Федір Федорович, 1882 р. н., с. Ко-

бижча Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кобижча, одноосібник. 
Заарештований 13.03.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
13.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5867).

Сакунова Уляна Михайлівна, 1907 р. н., 
с. Ступаківка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українка, малописьменна. Без постійного місця 
проживання, без певних занять. Заарештована 
28.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив заходів партії, ув’язнена до ВТТ на 8 
років. Покарання відбувала у Північному залізнич-
ному ВТТ. Реабілітована 24.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10220).

Салата Іван Григорович, 1877 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у м. Ічня, одноосібник. Звинувачувався 
за ст. 54-10 КК УСРР. 06.01.1933 р. взятий на 
підписку про невиїзд. 18.01.1933 р. справу 
припинено. Реабілітований 24.04.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2286).

Салата Іван Михайлович, 1903 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав у м. Чернігів, студент. Заареш-
тований 12.04.1929 р. За постановою Колегії 
ОГПУ від 15.07.1929 р. за ст.ст. 58-4, 58-11 
КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 10 
років. Реабілітований 31.08.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12117-
12118).

Салата Петро Іванович, 1881 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Безводівка Ічнянського р-ну, 
колгоспник. Заарештований 22.09.1937 р. за 
ст. 54-11 КК УРСР. 22.04.1938 р. справу припи-
нено. Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів 
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Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2624).

Салей Лука Васильович, 1903 р. н., с. Гри-
горівка Конотопського повіту (нині Бахмацько-
го р-ну), українець, малописьменний. Проживав у 
с. Григорівка, столяр. Заарештований 10.08.1920 р. 
За постановою Чернігівської губЧК від 06.09.1920 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної 
організації передбачена ВМП. Реабілітований 
18.12.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11885).

Салівон Василь Никифорович, 1908 р. н., 
с. Великі Бубни Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл. (нині Роменського р-ну Сумської обл.), 
українець, освіта вища. Проживав у с. Гришине 
Талалаївського р-ну Чернігівської обл. (нині с. Гав-
рилівка Роменського р-ну Сумської обл.), вчи-
тель. Заарештований 12.02.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 07.04.1938 р. за участь у діяльності націо-
налістичної повстанської організації застосова-
на ВМП. Розстріляний 13.04.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 07.06.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3445).

Салівон Мойсей Прохорович, 1886 р. н., 
с. Макіївка Лосинівського (нині Носівсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Макіївка, тесля. Заарештований 06.08.1939 р. 
За вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду 
в м. Ніжин від 21.12.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 3 роки. 
Реабілітований 24.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 418-п).

Салівон Федір Кирилович, 1879 р. н., с. Та-
тарівка Лосинівського (нині Бобровицького) р-ну, 
письменний. Проживав у с. Татарівка, одноосіб-
ник. Заарештований 25.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4748).

Салій Іван Сергійович, 1912 р. н., с. Кропивне 

Бахмацького р-ну, українець, освіта незакінчена 
вища. Проживав у с. Солонівка Городнянсько-
го р-ну, вчитель. Заарештований 10.06.1950 р. За 
вироком ВТ в.ч. 25750 від 15.11.1950 р. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
у ВТТ на 25 років. Звільнений 26.06.1955 р. 
Реабілітований 28.05.1955 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 1262-п).

Салій Олександр Олександрович, 1923 р. н., 
с. Дептівка Конотопського р-ну Чернігівської 
(нині Сумської) обл., українець, освіта середня. 
Проживав за місцем дислокації 994 зартп 
10 зартд, військовослужбовець. Заарештований 
25.02.1947 р. За вироком ВТ 6 артд прориву РВК 
від 03.04.1947 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 28.05.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17533-п).

Салій Сава Петрович, 1880 р. н., с. Дептів-
ка Конотопського р-ну Чернігівської (нині Сум-
ської) обл., українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Дептівка, одноосібник. Заарештований 
22.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 04.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 27.11.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6764).

Салій Сергій Прохорович, 1902 р. н., с. Голін-
ка Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 6 будб управлін-
ня військового будівництва, червоноармієць. 
Заарештований 27.06.1942 р. За вироком Ново-
сибірського облсуду від 10.09.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 7 років. Реабілітований 28.12.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Суми. – Спр. 14058-п).

Салій Федір Савелійович, 1894 р. н., с. Дептів-
ка Конотопського р-ну Чернігівської (нині 
Сумської) обл., українець, освіта середня. 
Проживав у с. Дептівка, без певних занять. 
Заарештований 25.10.1937 р. За вироком виїзної 
сесії Чернігівського облсуду від 11.08.1939 р. за 
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ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 29.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15119-п).

Сало Іван Васильович, 1878 р. н., с. Кобижча 
Бобровицького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Степові Хутори Бобровицько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 05.04.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 15.01.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7287).

Сало Яків Іванович, 1911 р. н., с. Кобижча 
Бобровицького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Степові Хутори Бобровицько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 05.04.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 15.01.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7287).

Сало Яків Кіндратович, 1873 р. н., с. Кобижча 
Бобровицького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Кобижча, староста церковної 
громади. 28.06.1935 р. взятий на підписку про 
невиїзд. Заарештований 02.12.1935 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 08.12.1935 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 2029-п).

Салогуб [Сологуб] Віктор Андрійович, 
1889 р. н., с. Гайворон Бахмацького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Юрківці Талалаївського р-ну, без певних занять. 
Заарештований 25.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.11.1937 р. за участь у діяльності націоналістич-
ної повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 27.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 27.03.1957 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.1, спр. 445).

Салоїд Іван Якович, 1918 р. н., м. Бобровиця 
Бобровицького р-ну, українець, освіта початкова. 

Проживав за місцем дислокації 550 осб 261 сд, 
мл. сержант. Заарештований 14.01.1942 р. 
За вироком ВТ 261 сд від 20.06.1942 р. за 
ст.ст. 16-54-8, 54-2 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 7 років. Реабілітований 
21.06.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17582-п).

Салоїд Михайло Корнійович, 1920 р. н., 
с. Лукашівка (приєднано до м. Бобровиця) Бобро-
вицького р-ну, українець, освіта початкова. Член 
ВЛКСМ. Проживав за місцем дислокації 260 сп 
5 сд військ НКВД, червоноармієць. Заарештова-
ний 19.08.1942 р. За вироком ВТ 5 сд військ 
НКВД від 10.09.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 27.08.1956 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 6499-п).

Салькова Олександра Семенівна, 1854 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українка, освіта 
середня. Проживала у м. Борзна, службовець. 
Заарештована 14.08.1920 р. За постановою 
Чернігівської губЧК від 06.09.1920 р. як анти-
радянський елемент ув’язнена до концтабору на 
1 рік. За постановою колегії Чернігівської губЧК 
від 16.11.1920 р. звільнена за амністією. 
Реабілітована 31.01.1995 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12216).

Сальник Андрій Гнатович, 1912 р. н., 
с. Янівка (нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Янівка 
(нині с. Іванівка), вантажник. Заарештований 
19.11.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.05.1933 р. справу припинено. На час другого 
арешту – мешканець м. Чернігів, робітник лісо-
пильного заводу. Заарештований 26.03.1935 р. За 
вироком ВТ КВО від 03.10.1935 р. як соціально-не-
безпечний елемент висланий за межі УСРР на 5 
років. Реабілітований 30.01.1998 р., 28.03.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 7437, ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16876-п).

Сальник Андрій Іванович, 1901 р. н., 



150

Реабілітовані історією. Чернігівська область

с. Чулатів Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Чулатів, рахів-
ник. Заарештований 04.10.1934 р. За вироком 
нарсуду м. Новгород-Сіверський від 19.02.1935 р. 
за ст.ст. 67, 97 КК УСРР засуджений до позбавлен-
ня волі на 2 роки. Реабілітований 26.04.1935 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 567-п).

Сальник Григорій Гнатович, 1908 р. н., 
с. Янівка (нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Янівка 
(нині с. Іванівка), селянин. Заарештований 
01.10.1928 р. За вироком Чернігівського окрсуду 
від 11.05.1929 р. за ст. 34 ч. 2 КК УСРР засудже-
ний до вислання за межі Чернігівської, Конотоп-
ської та Ніжинської округ на 3 роки. За ухвалою 
ВС УСРР від 13.07.1929 р. справу припинено. 
Реабілітований 30.06.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-328, оп.6, спр. 184).

Сальник Іван Гнатович, 1899 р. н., с. Янівка 
(нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Янівка (ни-
ні с. Іванівка), одноосібник. Заарештований 
30.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 13.11.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 56-17 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. На час другого арешту – мешканець 
м. Чернігів, візник. Заарештований 28.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 03.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 26.04.1989 р., 31.03.1961 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8329, 4694).

Сальник Микита Микитович, 1893 р. н., 
с. Янівка (нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Янівка 
(нині с. Іванівка), одноосібник. Заарештова-
ний 28.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.11.1937 р. за 
проведення антиколгоспної агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Покарання відбував на 
ст. Ізвєсткова. Реабілітований 17.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9427).

Сальников Дем’ян Георгійович, с. Масани 
(приєднано до м. Чернігів), українець, мало-
письменний. Проживав у с. Масани (приєднано 
до м. Чернігів), без певних занять. Заарештований 
25.03.1921 р. за контрреволюційний саботаж. 
02.04.1921 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 04.07.1921 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 31.05.1999 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-4609, оп.1, спр. 4486).

Сальнюк Іван Григорович, 1879 р. н., 
с. Шабалинів Коропського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Шабалинів, колгоспник. 
Заарештований 23.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 20.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 06.08.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4513).

Самар Андрій Васильович, 1903 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 21.02.1930 р. За постановою судо-
вої «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 13.03.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. Реабілітований 29.12.1988 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8212).

Самар Василь Овдійович, 1876 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 05.03.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
12.07.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений 
волі на 3 роки. Реабілітований 03.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3754).

Самар Іван Григорович, 1886 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 10.03.1931 р. За постановою судо-
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вої «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 12.10.1931 р. 
за ст. 54-4 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11204).

Самардак Іван Трохимович, 1893 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кинашівка, колгоспник. 
Заарештований 10.03.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітований 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10524).

Самбірський Дмитро Федорович, 1900 р. н., 
с. Лютовиська Старосамбірського р-ну Львів-
ської обл., українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, старший бухгалтер. Заарештований 
14.09.1937 р. За постановою «двійки» від 
25.11.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР застосована 
ВМП. Розстріляний 08.12.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 23.05.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3431).

Самбур Андроник Петрович, 1899 р. н., 
с. Хрещате Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав у с. Хрещате, 
вчитель. Заарештований 19.01.1947 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 30.09.1947 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
13.11.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16021-п).

Самбур Микита Єгорович, 1881 р. н., 
с. Хрещате Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Хреща-
те, листоноша. Заарештований 17.06.1937 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 11.12.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі у ВТТ на 5 років. Реабілітований 
08.03.1962 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 6420-п).

Саміль Іван Костянтинович, 1895 р. н., 
м. Оренбург, РФ, естонець, неписьменний. 

Проживав у с. Ряшки Іваницького (нині 
Прилуцького) р-ну, колгоспник. Заарештований 
20.12.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР. 28.12.1937 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.11.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 919).

Самко Василь Федорович, 1884 р. н., с. Хреща-
те Олишівського (нині Козелецького) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
конюх. Заарештований 16.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 22.10.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11533).

Самко Гнат Петрович, 1888 р. н., с. Берлози 
Козелецького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Берлози, без певних занять. 
Заарештований 25.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
20.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
застосована ВМП. Розстріляний 07.10.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 18.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10912).

Самко Кузьма Микитович, 1900 р. н., с. Хре-
щате Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Хрещате, 
одноосібник. Заарештований 04.01.1933 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. На час дру-
гого арешту – коваль у колгоспі. Заарештований 
16.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 29.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 19.06.1989 р., 03.09.1962 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7552, 5083).

Самко Максим Петрович, 1893 р. н., 
с. Берлози Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Берлози, рахівник. 
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Заарештований 24.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
28.12.1937 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції, розповсюдження провокаційних чуток 
застосована ВМП. Розстріляний 08.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.03.1964 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12448).

Самко Малафій Якович, 1890 р. н., с. Данівка 
Козелецького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Данівка, одноосібник. Заарешто-
ваний 05.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. Ріше-
ння по справі відсутнє. Реабілітований 
29.01.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17936-п).

Самко Меланія Володимирівна, 1909 р. н., 
с. Паливода Ніжинського р-ну, українка. Прожива-
ла у с. Химо-Рябушине (нині с. Перебудова) 
Ніжинського р-ну, колгоспниця. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 27.10.1945 р. 
як член сім’ї зрадника Батьківщини вислана до 
Північно-Казахстанської обл. Казахської РСР 
на 5 років. Реабілітована 30.01.1995 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12245).

Самко Микола Мойсейович, 1898 р. н., 
с. Талалаївка Ніжинського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Талалаївка, бухгалтер. 
Заарештований 17.03.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР. 
25.04.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 313).

Самко Панас Федорович, 1882 р. н., с. Піски 
Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Піски, 
одноосібник. Заарештований 16.03.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 20.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Заарештова-
ний 26.04.1933 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ОГПУ від 10.05.1933 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до ВТТ на
 3 роки. Реабілітований 11.09.1989 р., 28.08.1989 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5175, 9519).

Самко Трохим Савович, 1895 р. н., с. Данівка 
Козелецького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Данівка, без певних занять. 
Заарештований 09.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
10.12.1937 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10734).

Самко Юхим Іванович, 1888 р. н., с. Хрещате 
Олишівського (нині Козелецького) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Хрещате, 
одноосібник. Заарештований 03.05.1932 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 25.10.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – мешканець м. Чернігів, конюх. 
Заарештований 01.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
17.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 12.06.1989 р., 24.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6613, 
10441).

Самодід Василь Якимович, 1881 р. н., с. Жо-
відь Сновського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Жовідь, селянин. Заарештова-
ний 27.11.1919 р. як антирадянський елемент. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
28.12.1919 р. справу припинено. Реабілітований 
31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 114).

Самодід Пилип Якимович, 1887 р. н., с. Жовідь 
Сновського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у с. Жовідь, бібліотекар. Заарештований 
30.04.1938 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
26.01.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки. За ухвалою ВС 
УРСР від 25.04.1939 р. справу направлено на 
дослідування. За вироком Чернігівського облсуду 
від 19.05.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
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виправданий. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 278-п).

Самоїд Ананій Григорович, 1885 р. н., с. За-
гребелля Оржицького р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у с. За-
гребелля, односібник. Заарештований 16.02.1929 р. 
За постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 10.05.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий 
до Сибіру на 3 роки. Реабілітований 12.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3807).

Самойленко Антон Васильович, 1901 р. н., 
с. Хрипівка Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Хрипівка, одноосібник. 
Заарештований 18.04.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
23.04.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 460).

Самойленко Антон Гаврилович, 1876 р. н., 
с. Валки Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Прилуки, без певних 
занять. Заарештований 27.12.1932 р. за проведення 
антирадянської агітації. 20.01.1933 р. справу 
припинено. Звільнений з-під варти 18.01.1933 р. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17937-п).

Самойленко Василь Максимович, 1901 р. н., 
смт Згурівка Згурівського р-ну Харківської (нині 
Київської) обл., українець, освіта незакінчена 
вища. Проживав у с. Кобижча Бобровицького р-ну, 
вчитель. Заарештований 06.12.1936 р. За вироком 
спецколегії Чернігівського облсуду від 28.03.1937 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. Реабілітований 
19.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14665-п).

Самойленко Григорій Кузьмич, 1894 р. н., 
с. Жабчичі (нині с. Полісся) Городнянсько-
го р-ну, росіянин, малописьменний. Проживав у 
м. Оренбург, РФ, робітник залізниці. Заарештова-
ний 21.01.1938 р. За вироком лінійного суду 
залізниці ім. Дзержинського від 02.09.1938 р. за 

ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 28.05.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17555-п).

Самойленко Григорій Трохимович, 1879 р. н., 
с. Дорогинка Ічнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Дорогинка, одно-
осібник. Заарештований 27.03.1931 р. За пос-
тановою від 16.07.1931 р. як куркуль висланий 
на Урал. Реабілітований 27.11.1996 р. (Держ
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 855).

Самойленко Дмитро Ігнатович, 1904 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Бобровиця, одноосіб-
ник. Заарештований 17.02.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
07.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 8 років. Реабілітований 15.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9931).

Самойленко Іван Васильович, 1892 р. н., 
с. Хрипівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Хрипівка, телеграфіст.  За-
арештований 20.02.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 19.06.1933 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 3 роки. Реабілітований 17.06.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3973-3985).

Самойленко Іван Данилович, 1898 р. н., 
с. Яськове Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Яськове, одноосібник. 
Заарештований 08.03.1937 р. 11.05.1937 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. За вироком спецколегії 
Чернігівського облсуду від 27.08.1937 р. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 7 років. Реабілітований 15.06.1964 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 10172-п).

Самойленко Іван Йосипович, 1898 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, бухгалтер. 
Заарештований 25.04.1938 р. За постановою 
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«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної повстанської 
організації застосована ВМП. Розстріляний 
19.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
07.06.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3442).

Самойленко Михайло Афанасійович, 
1882 р. н., с. Валки Прилуцького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Прилуки, кочегар. 
Заарештований 10.03.1933 р. За постановою 
«трійки» при ПП ОГПУ по Ленінградському ВО 
від 17.05.1933 р. за ст.ст. 58-9, 58-11 КК РСФРР 
висланий до Західно-Сибірського краю на 3 роки. 
Заарештований 19.07.1937 р. За постановою 
особливої «трійки» при УНКВД по Харківській 
обл. від 14.11.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
28.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11795).

Самойленко Михайло Денисович, 1912 р. н., 
с. Ведильці Чернігівського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав за місцем дислокації 20 сп 
7 сд, червоноармієць. Заарештований 
09.09.1936 р. За вироком ВТ 15 ск КВО від 
10.10.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітований 
26.12.1989 р(ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 102-п).

Самойленко Михайло Йосипович, 1890 р. н., 
с. Авдіївка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Авдіївка, колгоспник. 
Заарештований 17.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
27.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
застосована ВМП. Розстріляний 08.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9512).

Самойленко Павло Васильович, 1898 р. н., 
с. Хрипівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Хрипівка, одноосібник. 

Заарештований 18.04.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
08.05.1933 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
18.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 459).

Самойленко Павло Ігнатович, 1906 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Бобровиця, одноосібник. 
Заарештований 17.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 07.03.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
8 років. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9931).

Самойленко Петро Ісайович, 1894 р. н., с. Бірки 
Чернігівського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Бірки, одноосібник. Заарештований 
26.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
від 25.05.1931 р. включений в загальну операцію по 
вилученню куркулів. Реабілітований 28.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 403).

Самойленко Самійло Борисович, 1894 р. н., 
с. Великий Листвен Тупичівського (нині 
Городнянського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Великий Листвен, одноосібник. 
Заарештований 12.07.1938 р. За вироком виїзної 
сесії Чернігівського облсуду від 02.03.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 6 років. Реабілітований 22.12.1967 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 10642-п).

Самойленко Федір Антонович, 1904 р. н., 
с. Валки Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Прилуки, робітник. 
Заарештований 27.12.1932 р. згідно з п. 4 постанови 
РНК УСРР від 11.11.1932 р. 12.01.1933 р. справу 
припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9497-п).

Самойленко Федір Йосипович, 1903 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Бобровиця, провідник. 
Заарештований 28.02.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За вироком Чернігівського облсуду від 
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05.02.1939 р. справу припинено. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 150-п).

Самойлик Йосип Андрійович, 1883 р. н., 
с. Вороньки Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Вороньки, тесля. Заарештований 06.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності застосована 
ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 20.08.1966 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7962).

Самойлов Григорій Олексійович, 
1891 р. н., с. Нижня Парова Суджанського (нині 
Большесолдатського) р-ну Курської обл., РФ, 
росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, 
тесля. Заарештований 22.03.1937 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 05.07.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 7 років. Відбував покарання у 
Нижнє-Амурському ВТТ. Звільнений 22.03.1944 р. 
Реабілітований 01.07.1961 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 6297-п).

Самойлович Іван Андрійович, 1908 р. н., 
с. Євлашівка Комарівського р-ну (нині с. Красно-
сільське Борзнянського р-ну), українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Євлашівка (нині 
с. Красносільське), псаломщик. Заарештований 
22.10.1930 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 26.10.1930 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9902-п).

Самойлович Феодосій Іванович, х. Карто-
вецький (нині с. Картовецьке) Городнянсько-
го р-ну. Проживав у м. Городня Городнянсько-
го р-ну. Заарештований 11.02.1919 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 22.06.1919 р. 
справу припинено. Реабілітований 31.07.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 74).

Самойлович Феодосій Іванович, 1875 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 

початкова. Проживав у м. Борзна, священник. 
Заарештований 16.02.1930 р. за ст.ст. 54-4, 54-11 
КК УСРР. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 25.08.1930 р. справу закрито. 
Заарештований 22.11.1932 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 17.04.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР висланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9315, 
8781).

Самоквасова Євдокія Тарасівна, 1859 р. н., 
смт Короп Коропського р-ну, українка, осві-
та початкова. Проживала у смт Короп, домо-
господарка. Заарештована 27.12.1919 р. За пос-
тановою Чернігівського губревтрибуналу від 
18.03.1920 р. справу припинено. Реабілітована 
30.12.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 1001).

Самокиш Іван Якимович, 1910 р. н., 
с. Степові Хутори Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Степові Хуто-
ри, одноосібник. Заарештований 02.04.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 20.04.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11691).

Самокиш Яким Григорович, 1884 р. н., 
с. Степові Хутори Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Степові Хутори, 
одноосібник. Заарештований 14.06.1929 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 02.08.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3415).

Самоненко Гаврило Іванович, 1907 р. н., 
с. Боромики Березнянського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Боромики, колгоспник. Заарештований 
13.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянської есерівської 
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націоналістичної контрреволюційної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 08.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
07.06.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3438).

Самоненко Григорій Якович, 1912 р. н., 
с. Боромики Березнянського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Боромики, одноосібник. Заарештований 
13.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за 
участь у діяльності української контрреволюцій-
ної націоналістичної організації передбачена 
ВМП. Реабілітований 07.12.1957 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8108).

Самоненко Іван Іванович, 1884 р. н., с. Бо-
ромики Березнянського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бороми-
ки, одноосібник. Заарештований 12.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Ко-
легії ГПУ УСРР від 29.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. На 
час другого арешту – чорноробочий лісосплаву. 
Заарештований 18.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
05.05.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 20.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 22.08.1989 р., 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10655, 9011).

Самоненко Іван Якович, 1904 р. н., с. Боро-
мики Березнянського (нині Чернігівського) р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Боромики, колгоспник. Заарештований 
13.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянської есерів-
ської націоналістичної контрреволюційної пов-
станської організації застосована ВМП. Роз-
стріляний 08.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 07.06.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3438).

Самоненко Микола Васильович, 1905 р. н., 

с. Боромики Березнянського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Боромики, заготівельник. Заарештований 
13.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 15.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянської есерівської 
націоналістичної контрреволюційної повстанської 
організації застосована ВМП. Розстріляний 
29.04.1938 р. Реабілітований 10.10.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4195-4196).

Самоненко Павло Михайлович, 1901 р. н., с. Гу-
савка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
водій. Заарештований 17.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності націоналістич-
ної повстанської організації передбачена 
ВМП. Реабілітований 15.03.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3306).

Самонова Марта Андріївна, 1908 р. н., 
м. Гуляйполе Гуляйпільського р-ну Дніпро-
петровської (нині Запорізької) обл., німкеня, 
малописьменна. Проживала у с. Волосківці Мен-
ського р-ну, колгоспниця. Заарештована 
31.03.1944 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 11.12.1944 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР ув’язнена до ВТТ на 3 роки. Покарання 
відбувала у спеціальному Чорногорському ВТТ. 
Реабілітована 08.12.1993 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11970).

Саморело Микола Опанасович, 1917 р. н., 
с. Антоновичі Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 34 аінжб, 
червоноармієць. Заарештований 25.09.1942 р. 
За вироком ВТ 66 А від 03.11.1942 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 8 років. Реабілітова-
ний 25.03.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17339-п).

Самосюк Яків Максимович, 1888 р. н., 
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с. Легати Кобринського р-ну Берестейської обл., 
Білорусь, білорус, освіта початкова. Проживав 
у м. Чернігів, кондуктор. Заарештований 
16.06.1937 р. За вироком лінійного суду Південно-
Західної залізниці від 19.09.1937 р. за ст. 54-10 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
За вироком лінійного суду Південно-Західної 
залізниці від 31.01.1938 р. вирок змінено, 
засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
Реабілітований 19.08.1964 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 10066-п).

Самоткан Яків Андріянович, 1893 р. н., 
с. Хороше Озеро Комарівського (нині Борзнян-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Хороше Озеро, робітник залізниці. 
Заарештований 27.02.1945 р. За вироком ВТ 
Московсько-Київської залізниці від 15.03.1945 р. 
за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 8 років. Реабілітований 
27.04.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16470-п).

Самотяжко Іван Андрійович, 1920 р. н., 
с. Бірки Березнянського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Бірки, колгоспник. Заарештований 16.07.1937 р. 
За вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
05.09.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР виправда-
ний. Реабілітований 05.09.1937 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 10690-п).

Самофал Петро Андрійович, 1901 р. н. 
Проживав у м. Семенівка Семенівського р-ну, 
учень. Заарештований у жовтні 1919 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної організації. У 
лютому 1920 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою від 15.02.1920 р. справу переда-
но Гомельському губревтрибуналу. Остаточне 
рішення відсутнє. Реабілітований 29.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5071).

Самофалов, с. Марчихина Буда Глухівського 
повіту Чернігівської губ. (нині Ямпільського р-ну 
Сумської обл.). Проживав у с. Марчихина Буда, 
селянин. За вироком Чернігівського губревтрибуна-

лу від 05.01.1922 р. як антирадянський елемент 
засуджений до позбавлення волі на 2 роки. 
Звільнений за амністією. Реабілітований 
15.02.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 2583).

Самофалов Микола Тимофійович, 
1896 р. н., м. Семенівка Семенівського р-ну, 
українець. Проживав у м. Семенівка, бухгалтер. 
Заарештований 14.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 13.04.1938 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР 
застосована ВМП. Розстріляний 26.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 26.01.1957 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 
3020-3021).

Самохвал Олександр Михайлович, 1890 р. н., 
с. Терешківка Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Терешківка, одноосібник. Заарештований 
23.10.1930 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 05.11.1930 р. за ст.ст. 54-10, 
54-13 КК УСРР застосована ВМП. Розстріляний 
19.11.1930 р. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8884).

Самохін Іван Степанович, 1885 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта вища. Проживав у 
м. Ніжин, адвокат. Заарештований 21.02.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 17.03.1930 р. 
справу припинено. Реабілітований 14.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3487).

Самохін Олександр Степанович, 1880 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта середня. Проживав 
у м. Ніжин, без певних занять. Заарештований 
10.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.03.1930 р. справу припинено. Заарештований 
07.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 09.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 14.08.1997 р., 
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05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3487, 1501).

Самсоненко Іван Денисович, 1913 р. н., 
с. Бакланова Муравійка Куликівського р-ну, 
українець. Проживав за місцем дислокації 
26 дорексп, червоноармієць. Заарештований 
31.07.1940 р. За вироком ВТ Північно-Кавказько-
го ВО від 24.09.1940 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
8 років. Звільнений 31.07.1948 р. Реабілітований 
27.04.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16083-п).

Самсоненко Петро Миколайович, 1912 р. н., 
с. Вершинова Муравійка Куликівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 153 сп, червоноармієць. Заарештова-
ний 09.06.1942 р. За вироком ВТ 80 сд від 
29.06.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі з суво-
рою ізоляцією на 10 років. Реабілітований 
25.02.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16116-п).

Самсоненко Терентій Омелянович, 1887 р. н.,
с. Бакланова Муравійка Куликівського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у м. Чер-
нігів, охоронець. Заарештований 22.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянського куркульсько-
го угруповання. 19.05.1938 р. справу припине-
но. Реабілітований 27.01.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1144).

Самсонова Ксенія Павлівна, 1890 р. н., с. Льгів 
Чернігівського р-ну, українка, малописьменна. 
Проживала у м. Чернігів, домогосподарка. За-
арештована 19.11.1937 р. За постановою особливої 
наради при НКВД СРСР від 10.01.1938 р. 
як соціально-небезпечний елемент віддана 
під гласний нагляд за місцем проживання на 
5 років. Реабілітована 16.12.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12145).

Самуйленко Іван Семенович, 1894 р. н., 
с. Янжулівка Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Виключений з ВКП(б). Проживав у 

с. Янжулівка, агент по постачанню. Заарештований 
26.12.1940 р. За вироком судової колегії в 
кримінальних справах Чернігівського облсуду від 
31.01.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. За ухвалою судової 
колегії в кримінальних справах ВС УРСР від 
07.06.1941 р. вирок скасовано, справу направлено 
на новий розгляд. За вироком Чернігівського 
облсуду від 05.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. 
Реабілітований 05.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15890-п).

Самусенко Анастасія Олександрівна, 
1908 р. н., с. Камка Городнянського (нині Снов-
ського) р-ну, українка, малописьменна. Про-
живала у с. Гвоздиківка Сновського р-ну, домо-
господарка. Заарештована 14.12.1932 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 03.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
вислана до Північного краю на 3 роки. Реабіліто-
вана 07.08.1989 р. (Держархів Чернігівської обла-
сті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7288).

Самусенко Григорій Йосипович, 1888 р. н., 
с. Мутичів Ріпкинського р-ну, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у с. Мутичів, одноосібник. 
Заарештований 24.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
05.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7058).

Самусенко Іван Якович, 1887 р. н., с. Мутичів 
Ріпкинського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Мутичів, бухгалтер. Заарештований 
25.04.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 17.01.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1362).

Самусенко Микола Михайлович, 1897 р. н., 
с. Красківське Ріпкинського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Красківське, кол-
госпник. Заарештований 21.12.1937 р. за 
ст.ст. 54-6, 54-7 КК УРСР. Рішення по справі від-
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сутнє. Реабілітований 25.12.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 421).

Самусенко Трохим Йосипович, 1880 р. н., 
с. Мутичів Ріпкинського р-ну, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у с. Мутичів, одноосібник. 
Заарештований 24.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
05.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7059).

Самусенко Федір Семенович, 1911 р. н., 
с. Софіївка Корюківського (нині Сновсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації в.ч. 1461, червоноармієць. 
Заарештований 11.06.1935 р. За вироком ВТ 15 ск 
КВО від 03.08.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 3 роки. 
Реабілітований 06.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14639-п).

Самусєв Герасим Трохимович, 1872 р. н., 
с. Дуяновка Гомельського р-ну Гомельської обл., 
Білорусь, росіянин, освіта домашня. Прожи-
вав у м. Сновськ Сновського р-ну, санітар. За-
арештований 21.03.1928 р. за ст. 54-13 КК УСРР. 
22.05.1928 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
16.04.1929 р. справу припинено. Реабілітований 
30.07.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-328, оп.6, спр. 177).

Самчевський Петро Матвійович, 1881 р. н., 
с. Камінь Кролевецького повіту Чернігівської губ. 
(нині Кролевецького р-ну Сумської обл.), осві-
та початкова. Проживав у с. Камінь, селянин. 
Заарештований 07.02.1920 р. За вироком 
Чернігівського губревтрибуналу від 06.04.1920 р. 
як антирадянський елемент засуджений до 
примусових робіт на 1 рік. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 20.06.1920 р. 
справу припинено за амністією. Реабілітований 
29.12.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 1002).

Самчук Антон Федорович, 1904 р. н., с. Великі 

Коровинці Чуднівського р-ну Вінницької (нині 
Житомирської) обл., українець, малописьменний. 
Проживав у с. Григорівка Бахмацького р-ну, 
робітник залізниці. Заарештований 24.06.1938 р. 
За вироком ВТ Харківського ВО від 13.03.1939 р. 
за ст. 54-12 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 5 років. Реабілітований 08.07.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14577-п).

Сандер Павло Федорович, 1890 р. н., 
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. 
Проживав у м. Новгород-Сіверський, вчитель. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 24.04.1938 р. за участь у діяльності 
української контрреволюційної націоналістичної 
організації застосована ВМП. Розстріляний 
15.05.1938 р. Реабілітований 03.11.1956 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2447).

Сандер Християн Андрійович, 1896 р. н., 
с. Рундевізія Дмитрівського р-ну, німець, освіта 
початкова. Проживав у с. Рундевізія, колгоспник. 
Заарештований 05.11.1937 р. За постановою 
«двійки» від 17.12.1937 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 
54-11 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 05.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
29.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8668).

Санецька Віра Онисимівна, 1905 р. н., 
Волинська губ., українка, освіта середня. 
Проживала у м. Новгород-Сіверський, студентка. 
Заарештована 05.06.1938 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.09.1938 р. за проведення антирадянської 
діяльності вислана до Казахстану на 5 років. 
Покарання відбувала в Усольському ВТТ. 
Реабілітована 09.11.1962 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5510).

Санецький Олександр Борисович, 1902 р. н., 
Люблінська губ., Польща, поляк, освіта середня. 
Проживав у м. Новгород-Сіверський, бухгалтер. 
Заарештований 20.11.1937 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 26.12.1937 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
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ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
09.11.1962 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5509).

Санжара Олександр Потапович, 1913 р. н., 
с. Горбове Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем служби, 
червонофлотець бази «Саратов» 5 морбригади, 
бухта Находка. Заарештований 19.01.1938 р. за 
ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. 20.08.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5775).

Сан-Лінь Яків Чан-Лінович, 1904 р. н., м. Пе-
кін, Китай, китаєць, неписьменний. Прожи-
вав у м. Ніжин, охоронець. Заарештований 
17.07.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР. 07.02.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.03.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 342).

Санько Єфросинія Федорівна, 1903 р. н., 
с. Хороше Озеро Комарівського (нині Борзнян-
ського) р-ну, українка, освіта вища. Проживала у 
с. Кропивне Дмитрівського (нині Бахмацького) 
р-ну, вчитель. Заарештована 27.09.1943 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. 30.12.1943 р. справу 
припинено. Реабілітована 28.10.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 665).

Саньковський Василь Михайлович, 
1897 р. н., м. Луцьк Волинської обл., українець, освіта 
духовна. Проживав у с. Рудьківка Боброви-цького 
р-ну, священник. Заарештований 04.12.1932 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 04.03.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8779).

Санюк Костянтин Андрійович, 1881 р. н., 
с. Костровичі Слонімського р-ну Гроднен-
ської обл., Білорусь, білорус, освіта середня. 
Проживав у с. Нові Дятловичі Гомельського р-ну 
Гомельської обл., Білорусь, директор школи. 
Заарештований 10.04.1938 р. За постановою 

«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.09.1938 р. за проведення шпигунської діяльнос-
ті ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 10.04.1996 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12400).

Сапелюк Олександр Пилипович, 1914 р. н., 
м. Умань Черкаської обл., українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Любеч Ріпкинсько-
го р-ну, завідувач радіовузлу. Заарештований 
03.09.1936 р. За вироком спецколегії Чернігівського 
облсуду від 16.10.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. 
Реабілітований 20.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15173-п).

Сапліс-Мальченко Елеонора Петрівна, 
1897 р. н., м. Вільно (нині м. Вільнюс), Литва, 
литовка, освіта середня. Проживала у м. Ніжин, 
вихователька. Заарештована 14.09.1937 р. За 
постановою «двійки» від 25.11.1937 р. за 
проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнена до ВТТ на 10 років. Відбувала покаран-
ня у Карагандинському ВТТ. Звільнена в зв’язку 
з хворобою у 1942 р. Реабілітована 08.01.1960 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4240).

Саповський Микита Романович, 1875 р. н., 
смт Березна Менського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у смт Березна, завгосп. За-
арештований 21.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 04.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 7 років. Реабілітований 12.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6807).

Саповський Мойсей Андрійович, 1900 р. н., 
с. Блистова Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Блистова, одноосібник. 
Заарештований 09.04.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УСРР. 24.04.1932 р. справу припинено. 
Реабілітований 21.04.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1990).

Сапожников Василь Олександрович, 
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1896 р. н., м. Москва, РФ, росіянин, освіта середня 
спеціальна. Проживав у с. Бакланова Муравійка 
Куликівського р-ну, фельдшер. Заарештований 
26.02.1948 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 17.05.1948 р. за ст.ст. 54-10, 54-3 з санкції 
ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. Реабілітований 15.03.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16088-п).

Сапожников Юрій Миколайович, 1896 р. н.,
м. Городище Городищенського р-ну Черкаської 
обл., українець, освіта вища. Проживав у 
м. Чернігів, агроном. Заарештований 07.01.1933 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 11.09.1933 р. за ст. 54-11 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 04.09.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8928).

Сапон Григорій Андрійович, 1911 р. н., с. Руд-
ка Чернігівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Рудка, одноосібник. 
Заарештований 10.04.1931 р. за ст. 54-8 КК УСРР. За 
постановою від 28.05.1931 р. включений в загаль-
ну операцію по вилученню куркулів. Реабілітова-
ний 14.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3157).

Сапон Григорій Кузьмич, 1903 р. н., с. Рудка 
Чернігівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, столяр. Заарештований 
09.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 15.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, розповсюдження 
провокаційних чуток про війну застосована 
ВМП. Розстріляний 25.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 02.11.1963 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7320).

Сапон Дмитро Митрофанович, 1922 р. н., 
х. Сапонова Гута Козелецького р-ну, українець, 
освіта середня. Член ВЛКСМ. Проживав у 
м. Новгород-Сіверський, студент. Заарештований 
27.05.1940 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
18.07.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 2 роки. Реабілітований 

24.03.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 845-п).

Сапон Іван Іванович, 1888 р. н., с. Рудка 
Чернігівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Рудка, колгоспник. Заарештований 
26.04.1933 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. за ст. 54-11 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки 
умовно. Реабілітований 19.06.1967 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8733-
8747).

Сапон Клим Феодосійович, 1878 р. н., 
с. Сапонівка Борзнянського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Юрківщина Борзнян-
ського р-ну, одноосібник. Заарештований 
26.07.1932 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 26.12.1932 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8782).

Сапон Костянтин Іванович, 1870 р. н., с. Рудка 
Чернігівського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Рудка, одноосібник. Заарештований 
20.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
09.05.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5973).

Сапон Кузьма Мойсейович, 1904 р. н., 
с. Сапонівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с-щі Новоніколаєвський 
Трубчевського (нині Почепського) р-ну Брянської 
обл., РФ, коваль. Заарештований 12.06.1942 р. За 
постановою начальника чекістського відділення 
Трубчевського РВ НКВД від 12.06.1942 р. за 
ст. 58-1 «а» КК РРФСР застосована ВМП. 
Розстріляний 15.06.1942 р. у с. Гнильово 
Трубчевського р-ну Брянської обл. Реабілітова-
ний 22.06.1993 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11926).

Сапон Максим Олексійович, 1913 р. н., 
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с. Радичів Коропського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав за місцем дислокації 
235 будб Ленінградського фронту, червоноармі-
єць. Заарештований 16.12.1941 р. За вироком 
ВТ Ленінградського фронту від 10.01.1942 р. 
за ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 19.01.1942 р. Реабілітований 
31.10.1997 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17840-п).

Сапон Мирон Іванович, 1884 р. н., 
с. Сапонівка Борзнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Сапонівка, 
одноосібник. Заарештований 05.01.1933 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 17.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. На час друго-
го арешту – мешканець с. Ядути Борзнянсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 09.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 22.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 16.08.1989 р., 22.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7289, 1669).

Сапон Михайло Наумович, 1912 р. н., с. Льгів 
Чернігівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Льгів, кочегар. Заарештований 
03.03.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 31.03.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 27.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7643).

Сапон Павло Кузьмич, 1898 р. н., с. Рудка 
Чернігівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Рудка, одноосібник. Заарештований 
10.04.1931 р. за ст. 54-8 КК УСРР. За постановою 
від 28.05.1931 р. включений в загальну операцію по 
вилученню куркулів. Реабілітований 14.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3157).

Сапон Самуіл Феодосійович, 1888 р. н., 
с. Сапонівка Борзнянського р-ну, українець, мало-

письменний. Проживав у с. Юрківщина 
Борзнянського р-ну, одноосібник. Заарештований 
10.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 04.03.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 07.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6026).

Сапон Софрон Степанович, 1905 р. н., с. Рудка 
Чернігівського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Рудка, селянин. Заарештований 
19.07.1928 р. За вироком Чернігівського окрсуду від 
24.09.1929 р. за ст.ст. 17-58-8 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
30.06.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-328, оп.5, спр. 330).

Сапон Тихон Матвійович, 1896 р. н., с. Радичів 
Понорницького (нині Коропського) р-ну, українець, 
освіта середня. Член ВКП(б) до 1937 р. Проживав 
у м. Городня Городнянського р-ну, завідувач 
райземвідділу. Заарештований 21.10.1937 р. 
За вироком ВК ВС СРСР від 19.01.1938 р. за 
ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР засуджений 
до ВМП. Розстріляний 20.01.1938 р. у м. Київ. 
Реабілітований 15.10.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15291-п).

Сапоненко Іван Демидович [Дементійович], 
1899 р. н., с. Гусавка Березнянського (нині Мен-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Гусавка, одноосібник. Заарештований 
17.10.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 08.11.1930 р. за ст.ст. 54-8, 
54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 
роки. Заарештований 07.03.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
03.11.1932 р. за ст.ст. 54-10, 78 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р.,
14.06.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9108, 6624).

Сапоненко Павло Михайлович, 1901 р. н., с. Гу-
савка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Локнис-
те Березнянського (нині Менського) р-ну, шо-
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фер. Заарештований 17.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності націона-
лістичної повстанської організації застосована 
ВМП. Розстріляний 13.04.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 15.03.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3306).

Сапріновський Олександр Павлович, 
1882 р. н., м. Лібава (нині м. Лієпая), Латвія, 
білорус, освіта середня. Проживав у м. Щорс 
Щорського р-ну (нині м. Сновськ Сновсько-
го р-ну), викладач. Заарештований 06.02.1938 р. 
За постановою «двійки» від 23.04.1938 р. за 
шпигунство застосована ВМП. Розстріляний 
22.07.1938 р. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10203).

Сапсай Іван Якович, 1905 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Ічня, чорноробочий. Заарештова-
ний 23.03.1938 р. за ст. 54-11 КК УРСР. 23.04.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 359).

Сапун Марфа Аникіївна, 1909 р. н., с. Кархівка 
Михайло-Коцюбинського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українка. Проживала у с. Зайці Чернігівсько-
го р-ну, колгоспниця. 07.03.1947 р. взята на підпис-
ку про невиїзд. За постановою особливої 
наради при МГБ СРСР від 23.08.1947 р. як 
член сім’ї зрадника Батьківщини вислана до 
Північно-Казахстанської обл. Казахської РСР на 
5 років. Реабілітована 26.06.1995 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12353).

Саранча Василь Олексійович, 1889 р. н., 
с. Голубівка Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Голубівка, селянин. 
Заарештований 26.03.1925 р. За вироком 
Прилуцького окрсуду від 13.12.1925 р. за ст. 60 
КК УСРР засуджений до позбавлення волі на 
10 років, але за амністією термін покарання 
зменшено до 5 років позбавлення волі. На 

час другого арешту – мешканець м. Прилуки, 
одноосібник. Заарештований 23.06.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 13.09.1931 р. справу припине-
но. Реабілітований 28.09.1995 р., 27.11.1997 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17197-п, 
Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6763).

Саранча Семен Іванович, 1887 р. н., с. Голубів-
ка Прилуцького р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Голубівка, колгоспник. 
Заарештований 07.04.1940 р. За вироком виїзної 
сесії Чернігівського облсуду в м. Прилуки від 
09.07.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 6 років. Реабілітований 
27.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15873-п).

Саратов Федір Федорович, 1912 р. н., станиця 
Крив’янська Новочеркаського (нині Октябрсько-
го) р-ну Ростовської обл., РФ, росіянин, освіта 
середня. Член ЛКСМУ. Проживав за місцем 
дислокації окремого батальйону зв’язку 15 ск, 
червоноармієць. Заарештований 17.03.1937 р. 
За вироком ВТ 15 ск КВО від 11.06.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 8 років. За ухвалою ВТ КВО від 
03.07.1937 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 4 роки. Реабілітований 
20.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14839-п).

Сардановський Олександр Володимирович, 
1888 р. н., м. Рязань, РФ, росіянин, освіта середня. 
Проживав у с. Верхолісся Корюківського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 16.10.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 20.11.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 13.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5870).

Сарнавський Володимир Йосипович, 
1875 р. н., м. Санкт-Петербург, РФ, українець, 
освіта вища. Проживав у м. Чернігів, викладач. 
Заарештований 09.07.1938 р. За постановою 
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«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 30.10.1938 р. за участь у діяльності контр-
революційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 02.11.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 12.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8488).

Сартисон Іван Іванович, 1892 р. н., с. Каль-
чинівка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав у с. Кальчинів-
ка, директор школи. Заарештований 16.07.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.09.1938 р. за участь у діяльності 
німецької контрреволюційної фашистської орга-
нізації застосована ВМП. Розстріляний 
24.09.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9015).

Сартисон Кіндрат Кіндратович, 1886 р. н., 
с. Кальчинівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, освіта початкова. Проживав 
у с. Кальчинівка, бригадир. Заарештований 
11.06.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 16.08.1937 р. 
за участь у діяльності німецької контрреволю-
ційної фашистської організації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Біло-
морсько-Балтійському ВТТ. Реабілітова-
ний 10.10.1959 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4302-4309).

Сартисон Людвиг Георгійович, 1894 р. н., 
с. Кальчинівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, письменний. Проживав у 
с. Кальчинівка, колгоспник. Заарештований 
18.12.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР. 25.12.1937 р. 
справу припинено. Заарештований 20.08.1938 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 10.07.1939 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 27.01.1997 р., 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1090, 1887).

Сартисон Християн Пилипович, 1908 р. н., 
с. Кальчинівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, німець, освіта початкова. Проживав 
у с. Кальчинівка, продавець. Заарештова-

ний 28.11.1936 р. За вироком спецколегії 
Чернігівського облсуду від 27.06.1937 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 7 років. 
Покарання відбував у Північно-Східному 
ВТТ. Загинув 23.10.1938 р. Реабілітований 
27.02.1967 р. (ГДА СБ України, м. Черні-
гів. – Спр. 10543-п).

Сасько Василь Іванович, 1891 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Носівка. Заарештований 
15.03.1931 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 12.10.1931 р. за 
ст. 54-4 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 5 років. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11204).

Сасько Петро Іванович, 1896 р. н., с. Лісові 
Хутори Лосинівського (нині Носівського р-ну), 
українець, малописьменний. Проживав у 
с. Лісові Хутори, одноосібник. Заарештований 
24.10.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 04.11.1930 р. за 
ст. 54-13 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 10 років. Реабілітований 05.11.1988 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8113).

Сатир Віталій Лаврентійович, 1910 р. н., 
с. Криски Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну, українець, освіта спеціальна. Проживав 
у м. Чернігів, лісний технік. Заарештований 
29.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 14.09.1946 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6152).

Саук Володимир Васильович, 1904 р. н., 
м. Вільно, Польща (нині м. Вільнюс, Литва), 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Борзна 
Борзнянського р-ну, міліціонер. Заарештований 
20.06.1938 р. за ст.ст. 54-6, 54-11 КК УРСР. 
13.01.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
19.02.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1237).
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Сафон Григорій Степанович, 1911 р. н., 
с. Волосківці Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Волосківці, одноосібник. 
Заарештований 12.05.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УСРР. 08.08.1932 р. справу припинено. 
Реабілітований 18.04.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2007).

Сафон Семен Михайлович, 1884 р. н., 
с. Волосківці Менського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Волосківці, 
одноосібник. Заарештований 12.05.1932 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 08.08.1932 р. справу 
припинено. Реабілітований 18.04.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2007).

Сафоненко Іван Іванович, 1865 р. н., 
Городнянський р-н, українець, малописьменний. 
Проживав у Городнянському р-ні, колгоспник. 
Заарештований 07.01.1933 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
29.04.1933 р. за ст.ст. 54-11, 54-12 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки умовно. 
Реабілітований 12.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9830).

Сафоненко Степан Іванович, 1910 р. н., 
Городнянський р-н, українець, малописьменний. 
Проживав у Городнянському р-ні, колгоспник. 
Заарештований 13.03.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.04.1933 р. 
за ст.ст. 54-11, 54-12 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Реабілітований 12.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9830).

Сафоненко Федір Михайлович, 1907 р. н., 
Городнянський р-н, українець, малописьмен-
ний. Проживав у м. Сновськ Сновського р-ну, 
робітник. Заарештований 17.03.1933 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.04.1933 р. за ст.ст. 54-11, 
54-12 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
10 років. Реабілітований 12.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9830).

Сафонов Сергій Олексійович, 1909 р. н., 
с. Донські Ізбищі Лебедянського р-ну Липецької 
обл., РФ, росіянин, малописьменний. Проживав 
за місцем дислокації 6 оззлп Південно-Східної 
залізниці, червоноармієць. Заарештований 
03.10.1944 р. За вироком ВТ Південно-Східної 
залізниці від 28.12.1944 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції 
ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 6 років. Реабілітований 
16.10.1969 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10750-п).

Сафонов Яків Спиридонович, 1905 р. н., 
Коливанський р-н Новосибірської обл., РФ, 
росіянин, освіта середня. Проживав у м. Кролевець 
Сумської обл., старший бухгалтер. Заарештова-
ний 15.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.04.1938 р. 
за ст.ст. 54-7, 54-11 КК УРСР застосована 
ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. Реабілітований 
22.12.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2922-2927).

Сафронов Яків Євдокимович, 1905 р. н., 
с. Миколаївка Семенівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Миколаївка, 
колгоспник. Заарештований 16.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 28.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 25.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10080).

Сахань Павло Дмитрович, 1888 р. н., 
с. Тиниця Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Мацько-Іванівське 
Бахмацького р-ну, одноосібник. Заарештований 
13.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 17.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 16.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7582).

Сахацький Андрій Якимович, 1890 р. н., 
с. Біловежі Перші Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
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вав у с. Біловежі Перші, тесля. Заарештований 
24.07.1941 р. за ст. 54-10 КК УРСР. 22.11.1949 р. справу 
припинено. Пропав без вісті під час евакуації у глиб 
країни. Реабілітований 27.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 448).

Сахацький Григорій Максимович, 1880 р. н., 
с. Велика Загорівка Бахмацького (нині Бор-
знянського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Велика Загорівка, колгоспник. 
Заарештований 25.11.1932 р. за ст.ст. 54-10, 
54-11 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 08.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 30.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7358).

Сахненко Гаврило Микитович, 1905 р. н., 
м. Прилуки, українець, освіта середня. Проживав 
у смт Срібне Срібнянського р-ну, будівельник. 
Заарештований 22.09.1937 р. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР. 18.04.1938 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. 11.03.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 19.02.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1242).

Сахненко Устим Микитович, 1896 р. н., 
Курська обл., РФ, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Антонівка Варвинського р-ну, без 
певних занять. Заарештований 11.03.1938 р. За 
вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
15.07.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
19.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14845-п).

Сахно Дмитро Макарович, 1902 р. н., 
с. Полонки Прилуцького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у м. Прилуки, чоботар. 
Заарештований 30.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.10.1937 р. за розповсюдження провокаційних 
чуток ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10705).

Сахно Максим Микитович, 1907 р. н., 

с. Хибалівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 82 сп 
33 сд, червоноармієць. Заарештований 24.07.1943 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 02.12.1943 р. спра-
ву припинено. Звільнений з-під варти 07.09.1943 р. 
Реабілітований 11.09.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4290).

Сахно Мотрона Іванівна, 1914 р. н., с. Літки 
Броварського р-ну Київської обл., українка, 
неписьменна. Проживала у с. Крехаїв Остерського 
(нині Козелецького) р-ну, колгоспниця. 28.08.1944 р. 
взята на підписку про невиїзд. За постано-
вою особливої наради при НКВД СРСР від 
27.10.1945 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
вислана до Північно-Казахстанської обл. Казахської 
РСР на 5 років. Реабілітована 14.02.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12276).

Сахно Степанида Михайлівна, 1901 р. н., 
с. Вересоч Куликівського р-ну, українка, освіта 
початкова. Проживала у м. Чернігів, без певних 
занять. Заарештована 01.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.11.1937 р. за розповсюдження провокаційних 
чуток ув’язнена до ВТТ на 8 років. Покарання 
відбувала в Онезькому ВТТ. Звільнена 15.09.1939 р. 
Реабілітована 30.03.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12455).

Сахно Юхим Карпович, 1884 р. н., с. Прохори 
Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, бухгалтер. 
Заарештований 16.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
25.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
застосована ВМП. Розстріляний 31.10.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 25.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10145).

Сахно Яків Лук’янович, 1867 р. н., с. Бондарі 
Конотопського повіту Чернігівської губ. (нині 
Конотопського р-ну Сумської обл.), українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Бондарі, без 
певних занять. Заарештований 02.01.1936 р. За 
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вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
23.04.1936 р. за ст. 54-12 КК УСРР засуджений до 
позбавлення волі у загальних місцях ув’язнення 
на 2 роки. Реабілітований 06.09.1993 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17881-п).

Сахновська Феодосія Порфирівна, 1890 р. н., 
смт Короп Коропського р-ну, українка, освіта 
середня. Проживала у смт Короп, вчитель. 
Заарештована 28.04.1938 р. за ст.ст. 54-10, 
54-11 КК УРСР. 29.01.1939 р. справу припинено. 
Реабілітована 29.05.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2076).

Сахновський Євген Федорович, 1889 р. н., 
с. Іржавець Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Іржавець, 
одноосібник. Заарештований 28.01.1933 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР. 07.07.1933 р. справу припине-
но. Реабілітований 14.08.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3888).

Сахновський Костянтин Миколайович, 
1894 р. н., с. Карильське Коропського р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав у с. Косачівка 
Козелецького р-ну, вчитель. Заарештований 
16.10.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 21.02.1931 р. 
справу припинено. Заарештований 10.04.1948 р. 
За вироком Чернігівського облсуду від 16.06.1948 р. 
за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуд-
жений до позбавлення волі на 10 років. Реабі-
літований 28.02.1996 р., 04.05.1993 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 412, 
ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16100-п).

Сахновський Олександр Іванович, 1879 р. н., 
с. Карильське Коропського р-ну, українець, 
освіта вища. Проживав у м. Чернігів, візник. 
Заарештований 30.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
12.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6808).

Сахновський Семен Григорович, 1898 р. н., 
с. Слабин Чернігівського р-ну, українець, мало-

письменний. Проживав у с. Слабин, одноосібник. 
Заарештований 06.04.1931 р. за проведення 
антирадянської агітації. За постановою від 
25.05.1931 р. включений в загальну операцію по 
вилученню куркулів. Реабілітований 26.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2467).

Сахоненко Михайло Федорович, 1908 р. н., 
с. Дібрівне Тупичівського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Дібрівне, колгоспник. Заарештований 
25.08.1939 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 11.02.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
виправданий. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 924-п).

Сацюк Микита Трохимович, 1884 р. н., 
с. Степові Хутори Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Коломійцівка 
Носівського р-ну, одноосібник. Заарештований 
20.12.1932 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 23.03.1933 р. за ст.ст. 54-8, 
54-10 КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9139).

Сачек Григорій Іванович, 1908 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Чернігів, водій. Заарештований 10.11.1943 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою від 
30.11.1943 р. направлений до спецтабору НКВД 
для фільтрації. Реабілітований 18.12.1997 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9166-п).

Сачивець Петро Йосипович, 1887 р. н., 
с. Серединка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Серединка, пасічник. Заарештований 
29.06.1941 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Київській обл. від 02.08.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 06.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14866-п).

Сачок Максим Дмитрович, 1899 р. н., 
с. Стрільники Бахмацького р-ну, українець, 
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малописьменний. Проживав у с. Запорізьке 
Бахмацького р-ну, одноосібник. Заарештований 
22.10.1931 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 19.12.1931 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11, 54-12 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки умовно. За постановою 
Колегії ОГПУ від 11.05.1932 р. за ст.ст. 58-2, 
58-11 КК РСФРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітований 11.09.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11715-11718).

Сбитний Іван Михайлович, 1895 р. н., 
с. Пушкарі Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Новгород-
Сіверський, рахівник. Заарештований 22.06.1925 р. 
за ст. 64 КК УСРР. 28.07.1925 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. 06.04.1926 р. справу 
припинено. Реабілітований 27.11.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6762).

Сватко Микола Васильович, 1903 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 11.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
25.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11033).

Сватков Федір Іванович, 1900 р. н., с. Хотіївка 
Семенівського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Хотіївка, рахівник. Заарештований 
23.03.1951 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 13.06.1951 р. 
справу припинено. Реабілітований 30.01.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 133).

Сваток Микола Миколайович, 1891 р. н., 
с. Півці (приєднано до м. Чернігів), освіта домашня. 
Проживав у м. Чернігів, фотограф. Заарешто-
ваний 26.10.1921 р. як соціально-небезпеч-
ний елемент. За постановою Чернігівського 
губревтрибуналу від 12.12.1921 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.05.1999 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 4539).

Свердлик Микола Миколайович, 1888 р. н., 
смт Любеч Ріпкинського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у смт Любеч, без 
певних занять. Заарештований 19.03.1938 р. За 
вироком судової колегії Чернігівського облсуду 
від 19.08.1939 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. 
Реабілітований 30.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15121-п).

Свершок Сергій Олексійович, 1879 р. н., 
с. Бірки Остерського повіту (нині Козелецько-
го р-ну), українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Бірки, начальник районної міліції. Заарештова-
ний 11.12.1921 р. як антирадянський елемент. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 18.02.1922 р. справу припинено. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
24.10.1940 р. За вироком ВТ Харківського ВО від 
10.05.1941 р. за ст.ст. 17-54-8 з санкції ст. 54-2 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
8 років. Реабілітований 29.04.1999 р., 09.09.1991 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, 
оп.1, спр. 3746, ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15136-п).

Светилко Опанас Кирилович, 1874 р. н., 
с. Бурівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Бурівка, одноосібник. 
Заарештований 27.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 08.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9502).

Световець Роман Михайлович, 1894 р. н., 
м. Остер Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 
952 будб, червоноармієць. Заарештований 
24.10.1941 р. За вироком ВТ МВО від 26.10.1941 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 29.10.1941 р. у м. Хімки. 
Реабілітований 28.05.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17545-п).
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Свєтлих Андрій Сергійович, 1916 р. н., 
с. Ольшанка Льговського р-ну Курської обл., РФ, ро-
сіянин. Проживав у с. Ольшанка, робітник артілі. 
Заарештований 14.01.1936 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
06.02.1936 р. справу припинено. Реабілітований 
24.04.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 143).

Свєтличний Іван Архипович, 1880 [1873] р. н., 
с. Кувечичі Чернігівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Кувечичі, селя-
нин. Заарештований 06.05.1919 р. за проведення 
антирадянської агітації. 16.05.1919 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 23.06.1919 р. 
справу припинено. Заарештований 07.03.1931 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За постановою від 
28.05.1931 р. включений в загальну операцію по 
вилученню куркулів. Реабілітований 27.11.1998 р., 
28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 458, Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 404).

Свєтличний Іван Дем’янович, 1901 р. н., 
с. Кувечичі Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кувечичі, одноосіб-
ник. Заарештований 07.03.1931 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. За постановою від 28.05.1931 р. 
включений в загальну операцію по вилученню 
куркулів. Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 404).

Свєтличний Олексій Іванович, 1910 р. н., 
с. Кувечичі Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кувечичі, одноосібник. 
Заарештований 07.03.1931 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. За постановою від 28.05.1931 р. 
включений в загальну операцію по вилученню 
куркулів. Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 404).

Свєтловський Кирило Миколайович, 
1894 р. н., с. Світличне Варвинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Світличне, 
дяк. Заарештований 17.11.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
02.01.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 

концтабору на 3 роки. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 26.03.1933 р. 
після відбуття терміну покарання висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
18.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5879).

Свєтловський Никифор Миколайович, 
1898 [1889] р. н., с. Світличне Варвинсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Світличне, священник. Заарештований 
10.11.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 03.01.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Заарештований 21.04.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.05.1937 р. за ст. 33 КК УРСР ув’язнений до 
ВТТ на 3 роки. Реабілітований 18.07.1989 р., 
23.11.1992 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5934, 198).

Свєщинська Марія Іванівна, 1889 р. н., 
м. Пенза, РФ, українка, освіта середня. Проживала 
у м. Чернігів. Заарештована 02.10.1919 р. як 
соціально-небезпечний елемент. За постановою 
Президії ВЧК від 29.11.1919 р. передбачена 
ВМП. Реабілітована 27.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12381).

Свєщинський Іван Іванович, 1886 р. н., 
м. Ольвіополь (нині у складі м. Первомайськ) 
Миколаївської обл., освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, діловод. Заарештований 02.10.1919 р. 
як соціально-небезпечний елемент. За постановою 
Президії ВЧК від 29.11.1919 р. передбачена 
ВМП. Реабілітований 27.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12381).

Свиденко Михайло Павлович, 1875 р. н., 
с. Карповичі Семенівського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Карповичі, візник. 
Заарештований 23.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. 20.12.1943 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.10.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 712).

Свинаренко Трохим Мусійович, 1908 р. н., 
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с. Вири Улянівського р-ну Харківської обл. (нині 
Білопільського р-ну Сумської обл.), українець, 
освіта вища. Проживав за місцем дислокації 
625 евакошпиталю, начальник евакоприймача, 
військовий лікар 3-го рангу. Заарештований 
07.03.1942 р. За вироком ВТ Воронезького 
гарнізону від 30.05.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. За ухвалою ВТ Орловського ВО від 
30.11.1944 р. вирок скасовано, справу направлено 
на новий розгляд. 22.11.1945 р. справу припине-
но. Звільнений 28.11.1945 р. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2581).

Свинопудова Анастасія Трохимівна, 1900 р. н., 
м. Чернігів, українка. Проживала у м. Чернігів, 
робітниця. Заарештована 28.06.1919 р. як 
антирадянський елемент. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітована 27.11.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 454).

Свинцицький Гнат Калістратович, 1898 р. н., 
с. Давидки Коростенського р-ну Житомирської обл., 
поляк, освіта початкова. Проживав у с. Шкуранка 
Ріпкинського р-ну, рахівник. Заарештований 
13.09.1936 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 16.11.1937 р. за участь у 
діяльності контрреволюційної націоналістичної 
організації й проведення антирадянської агітації 
застосована ВМП. Розстріляний 21.11.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 12.05.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2092-2093).

Свириденко Андрій Андрійович, 1903 р. н., 
с. Шатура Ніжинського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Шатура, одноосібник. 
Заарештований 26.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9927).

Свириденко Андрій Іванович, 1880 р. н., 
с. Шатура Ніжинського р-ну, українець, мало-

письменний. Проживав у с. Шатура, без певних 
занять. Заарештований 13.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Відбував покарання 
в Івдельському ВТТ. Реабілітований 26.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1760).

Свириденко Андрій Петрович, 1906 р. н., 
с. Киріївка Менського (нині Сосницького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ки-
ріївка, одноосібник. Заарештований 23.11.1931 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 27.04.1933 р. за ст.ст. 54-8, 54-11 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 ро-
ків. Реабілітований 23.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9294).

Свириденко Гаврило Іванович, 1886 р. н., 
с. Киріївка Менського (нині Сосницького) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Киріївка, 
пастух. Заарештований 23.11.1931 р. 13.12.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9294).

Свириденко Григорій Андрійович, 1882 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Носелівка, одноосібник. 
Заарештований 31.05.1929 р. 05.06.1929 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. За вироком 
Конотопського окрсуду від 07.10.1929 р. за про-
ведення антирадянської агітації, скерованої проти 
заходів радянської влади, позбавлений волі на 
3 роки умовно. Реабілітований 26.01.2004 р. 
(Держархів Сумської області, ф. Р-4776, оп.1, 
спр. 272).

Свириденко Григорій Іларіонович, 1891 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Носелівка, колгосп-
ник. Заарештований 10.03.1938 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 19.03.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбав-
лення волі на 3 роки. Реабілітований 06.04.1992 р. 
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(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 227-п).

Свириденко Григорій Романович, 1897 р. н., 
с. Сивки Михайло-Коцюбинського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Сивки, одноосібник. 
Заарештований 13.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою від 25.08.1932 р. справу направлено 
на припинення. Рішення відсутнє. Реабілітований 
24.05.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2463).

Свириденко Дмитро Кирилович, 1897 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Носелівка, одноосіб-
ник. Заарештований 11.09.1929 р. За постановою 
судової колегії ОГПУ від 13.01.1930 р. за 
ст.ст. 58-2, 58-13 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Реабілітований 14.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8518).

Свириденко Іван Андрійович, 1906 р. н., 
смт Линовиця Прилуцького р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем дислокації 165 сапб, 
червоноармієць. Заарештований 04.08.1942 р. За 
вироком ВТ 18 А від 12.08.1942 р. за ст.ст. 16-58-1 
«б» КК РРФСР засуджений до ВМП. Розстріляний 
12.08.1942 р. Реабілітований 25.07.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17615-п).

Свириденко Іван Іванович, 1893 р. н., 
с. Шатура Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Шатура, колгоспник. 
Заарештований 24.04.1939 р. За вироком Чернігів-
ського облсуду від 07.09.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
5 років. За ухвалою кримінальної колегії ВС 
УРСР від 17.10.1939 р. вирок змінено, засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітований 
19.10.1990 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 362-п).

Свириденко Іван Никифорович, 1888 р. н., 
с. Киріївка Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Киріївка, колгоспник. 
Заарештований 18.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 

23.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянської 
української націоналістичної контрреволюцій-
ної організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
02.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3589-3594).

Свириденко Ілля Іванович, 1881 р. н., 
с. Киріївка Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Линовиця Прилуцько-
го р-ну, конюх. Заарештований 27.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, розповсюдження прово-
каційних чуток про війну ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 22.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1680).

Свириденко Карпо Михайлович, 1898 р. н., 
с. Киріївка Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Киріївка, одноосібник. 
Заарештований 23.11.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
за ст.ст. 54-8, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 10 років. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9294).

Свириденко Марія Пилипівна, 1890 р. н., 
с. Ладинка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, неписьменна. Проживала у с. Ладинка, 
колгоспниця. Звинувачувалась за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 27.03.1936 р. взята на підписку про невиїзд. 
18.04.1936 р. справу припинено. Реабілітована 
30.01.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 219).

Свириденко Микола Михайлович, 1919 р. н., 
с. Комань Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислока-
ції 340 утп, червоноармієць. Заарештований 
10.12.1942 р. За вироком ВТ Горьківського 
гарнізону від 09.03.1943 р. за ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. За вироком ВТ Горьківського гарнізону 
від 12.06.1943 р. згідно з Указом Президії ВР СРСР 
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від 06.07.1941 р. засуджений до позбавлення волі на 
5 років, направлений до діючої армії. Реабілітова-
ний 26.05.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16944-п).

Свириденко Петро Іванович, 1874 р. н., 
с. Киріївка Сосницького р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Киріївка, одноосібник. 
Заарештований 12.05.1932 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
27.04.1933 р. за ст.ст. 54-8, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років, ув’язнення 
замінено висланням до Північного краю на 
5 років. Реабілітований 23.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9294).

Свириденко Петро Петрович, 1909 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Носелівка, одноосібник. 
Заарештований 06.03.1931 р. за участь у діяльності 
контрреволюційного релігійного угруповання. 
24.04.1931 р. справу закрито. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.3, спр. 218).

Свириденко Прокіп Кирилович, 1903 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Носелівка, 
одноосібник. Заарештований 26.02.1931 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 20.05.1931 р. за участь у діяльності 
контрреволюційного релігійного угруповання 
висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 29.12.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.3, спр. 218).

Свириденко Степан Кирилович, 1906 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Носелівка, 
одноосібник. Заарештований 26.02.1931 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 20.05.1931 р. за участь у діяльності 
контрреволюційного релігійного угруповання 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
29.12.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.3, спр. 218).

Свириденко Яків Іванович, 1874 р. н., 

с. Киріївка Сосницького р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Киріївка, одноосібник. 
Заарештований 23.11.1931 р. 13.12.1931 р. справу 
припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9294).

Свириденко Яків Іванович, 1915 р. н., с. Ша-
балинів Коропського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації 469 осб,
червоноармієць. Заарештований 01.10.1942 р. 
За вироком ВТ 3 УдА від 15.10.1942 р. за 
ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 
27.09.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17699-п).

Свириденко Яків Тарасович, 1910 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Носелівка, без 
певних занять. Заарештований 07.10.1933 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 26.11.1933 р. за ст. 54-8 КК УСРР 
ув’язнений до ВТТ на 5 років. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 02.11.1938 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до ВТТ на 2 роки. Покарання відбував 
у Біломорсько-Балтійському ВТТ. Реабілітований 
08.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8825).

Свиридін Григорій Іванович, 1912 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислокації 
418 гап 150 сд, червоноармієць. Заарештований 
14.09.1940 р. За вироком ВТ Одеського гарнізону 
від 28.09.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. 
Реабілітований 16.01.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16302-п).

Свиридов Василь Герасимович, 1901 р. н., 
Голопристанський р-н Херсонської обл., українець, 
освіта початкова. Член КП(б)У до 1936 р. Проживав 
у м. Чернігів, голова облкомісії по знищенню 
цінностей. Заарештований 11.11.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігівській 
обл. від 29.04.1938 р. за ст.ст. 54-7, 54-11 КК УРСР 
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застосована ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. 
Реабілітований 22.12.1956 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2922-2927).

Свиридов Сергій Степанович, 1914 р. н., 
с. Данине (нині с. Данина) Ніжинського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав за місцем 
дислокації 15 об, червоноармієць. Заарештований 
24.11.1941 р. За вироком ВТ Південного фронту 
від 03.03.1942 р. за ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР 
засуджений до ВМП. Реабілітований 20.06.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17570-п).

Свиридюк Іван Петрович, 1892 р. н., с. Дольськ 
Волинської губ. (нині Турійського р-ну Волин-
ської обл.), українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Мала Носівка (приєднано до м. Носівка) 
Носівського р-ну, конюх. Заарештований 
06.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.09.1938 р. за участь 
у діяльності шпигунсько-диверсійної організації 
передбачена ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3419).

Свирська-Гофман Аліса Карлівна, 1901 р. н., 
м. Прилуки, німкеня, освіта середня. Проживала 
у м. Прилуки, касир. Заарештована 01.09.1945 р. 
За вироком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. 
від 06.12.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджена 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітована 
12.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15339-п).

Свирський Віталій Володимирович, 1899 р. н., 
с. Іваниця Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Іценків 
Ічнянського р-ну, колгоспник. Заарештований 
08.12.1932 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 11.01.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 5 років. На час другого арешту – мешканець 
с. Заїзд Прилуцького р-ну, вагар. Заарештований 
06.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.11.1937 р. за 
проведення контрреволюційної агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 01.12.1937 р. у м. Чернігів. 

Реабілітований 28.08.1989 р., 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9140, 9724).

Свирський Володимир Аркадійович, 
1875 р. н., с. Іваниця Іваницького (нині Ічнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Прилуки, тесля. Заарештований 10.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 14.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації передбачена ВМП. Реабі-
літований 21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10356).

Свирський Іван Іванович, 1901 р. н., м. Керч, 
росіянин, освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, 
касир. Заарештований 23.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 21.09.1938 р. за шпигунство застосована 
ВМП. Розстріляний 21.09.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 11.04.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3340).

Свист Іван Максимович, 1894 р. н., с. Ко-
марівка (нині с. Роздольне) Носівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Комарівка (нині с. Роздольне), колгоспник. За-
арештований 22.09.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
26.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1752).

Свиста Іван Максимович, 1876 р. н., с. Ко-
марівка (нині с. Роздольне) Носівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Комарівка (нині с. Роздольне), одноосібник. 
Заарештований 13.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11020).

Свистельник Юхим Микитович, 1898 р. н., 
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с. Осовець Бобровицького р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Осовець, 
одноосібник. Заарештований 27.10.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 04.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 9 років. Реабілітова-
ний 16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8869).

Свистельников Михайло Іванович, 1897 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіївка 
(нині с. Вертіївка), завідувач складу. Заарештова-
ний 30.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 09.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив колгоспного будівництва, ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 17.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9424).

Свистун Іван Федорович, 1896 р. н., 
с. Гнідинці Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Прилуки, чорноробо-
чий. Заарештований 16.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбу-
вав у Буреїнському ВТТ. Реабілітований 
16.05.1964 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7796).

Свистун Михайло Григорович, 1905 р. н., 
с. Грабів Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Грабів, одноосібник. 
Заарештований 08.03.1938 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 07.04.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 5 років. За ухвалою ВС УРСР від 
29.06.1939 р. вирок скасовано, справу направлено 
на новий розгляд. Реабілітований 19.11.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16218-п).

Свистунов Олександр Іванович, 1875 р. н., 
Лідський повіт Віленської губ., білорус, освіта 
початкова. Проживав у м. Бахмач Бахмацько-
го р-ну, табельник. 30.06.1931 р. взятий на 

підписку про невиїзд. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 23.08.1931 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений права 
проживання в 12 пунктах, Читі та Омському райо-
ні на 3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11174).

Свищев Давид Борисович, 1903 р. н., с. Жадове 
Семенівського р-ну, єврей, освіта початкова. Член 
ВКП(б). Проживав у с. Яблунівка Яблунівського 
(нині Прилуцького) р-ну, голова райвиконкому. 
Заарештований 12.09.1937 р. За вироком ВК ВС 
СРСР від 20.11.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 
КК УРСР засуджений до ВМП. Розстріляний 
21.11.1937 р. у м. Київ. Реабілітований 25.04.1956 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 2925-п).

Свищева [Свищова] Ольга Матвіївна, 
1906 р. н., с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну, 
єврейка, освіта середня. Проживала у с. Яблу-
нівка Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
бухгалтер. Заарештована 04.11.1937 р. За поста-
новою особливої наради при НКВД СРСР від 
27.12.1937 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
ув’язнена до ВТТ на 8 років. Відбувала покарання 
у Карагандинському ВТТ. Звільнена 04.11.1945 р. 
Реабілітована 26.05.1956 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1546).

Світайло Іван Трохимович, 1907 р. н., с. Бігач 
Березнянського (нині Менського) р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Бігач, одноосібник. 
Заарештований 17.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
29.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5667).

Світилко Панас Кирилович, 1879 р. н., с. Бу-
рівка Тупичівського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бурів-
ка, одноосібник. Заарештований 23.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянського куркульського угруповання 
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застосована ВМП. Розстріляний 23.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 30.06.1962 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5085).

Світличний Михайло Амвросійович, 
1907 р. н., с. Кувечичі Чернігівського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Кувечичі, 
пожежник. Заарештований 18.04.1946 р. За 
вироком ВТ Чернігівського гарнізону від 
10.08.1946 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 8 років. За ухвалою 
ВТ КВО від 28.08.1946 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР вирок змінено, засуджений до позбавлення 
волі на 3 роки. Згідно з Указом Президії ВР СРСР 
від 07.07.1945 р. «Про амністію» з-під варти 
звільнений. Реабілітований 22.06.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 498-п).

Світличний Михайло Володимирович, 
1918 р. н., с. Зеренда Зерендинського р-ну 
Акмолинської обл., Казахстан, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у с. Красне Олишівського 
(нині Чернігівського) р-ну, голова сільради. 
Заарештований 24.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. 17.04.1945 р. справу припинено. 
Реабілітований 30.03.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6126).

Своднєв Андрій Никанорович, 1906 р. н., 
Тамбовська обл., РФ, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Люберці Люберецького р-ну 
Московської обл., РФ, робітник. Заарештований 
15.01.1933 р. за участь у діяльності повстанської 
організації. 13.05.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 265).

Своднєв Никанор Михейович, 1885 р. н., 
с. Лежайка Козловського р-ну Центрально-
Чорноземної обл. (нині Мічурінського р-ну 
Тамбовської обл.), РФ, росіянин, освіта початкова. 
Проживав у м. Люберці Люберецького р-ну 
Московської обл., РФ, одноосібник. Заарештований 
28.12.1932 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 
13.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
18.04.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2147).

Своднєв Петро Никанорович, 1911 р. н., 
с. Лежайка Козловського р-ну Центрально-
Чорноземної обл. (нині Мічурінського р-ну 
Тамбовської обл.), РФ, росіянин, освіта початкова. 
Проживав у м. Люберці Люберецького р-ну 
Московської обл., РФ, робітник. Заарештований 
28.12.1932 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 
13.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
21.04.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2145).

Своєхотов Михайло Олександрович, 
1896 р. н., м. Київ, росіянин, освіта вища. Проживав 
у м. Смоленськ, РФ, викладач. Заарештований 
27.12.1934 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 14.03.1935 р. за зв’язок з 
закордонними контрреволюціонерами ув’язнений 
до ВТТ на 5 років. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 01.07.1936 р. висланий до 
Оренбурзької обл. на термін, що залишився. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 20.09.1937 р. позбавлений права проживання у 
Москві, Ленінграді, Києві на термін, що залишився. 
Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10995).

Своєхотова Наталія Олександрівна, 1899 р. н., 
м. Київ, росіянка, освіта вища. Проживала у 
м. Смоленськ, РФ, домогосподарка. Заарештована 
27.12.1934 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 14.03.1935 р. за зв’язок з 
закордонними контрреволюціонерами ув’язнена 
до ВТТ на 5 років. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 20.09.1937 р. позбавлена 
права проживання у Москві, Ленінграді, Києві на 
термін, що залишився. Реабілітована 22.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10995).

Святенький Мойсей Кіндратович, 1911 р. н., 
с. Вороньки Бобровицького р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Вороньки, 
одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 15.05.1989 р. (Держархів 
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Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5559).

Святний Іван Титович, 1896 р. н., с. Селище 
Носівського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Селище, колгоспник. Заарештований 
19.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної повстанської організації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 13.05.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 30.12.1959 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4241).

Святний Прокіп Федорович, 1889 р. н., 
с. Селище Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Селище, одноосібник. 
Заарештований 07.03.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
15.05.1931 р. за ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 27.09.1967 р. (Держархів Чернігівської обла-
сті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7988).

Севель Євдоким Петрович, 1900 р. н., с. Верба 
Коропського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Верба, колгоспник. Заарештований 
30.07.1955 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 22.10.1955 р. 
справу закрито. (ГДА СБ України, м. Суми. – 
Спр. 8839-п).

Северин Володимир Герасимович, 1906 р. н., 
с. Туркенівка Дмитрівського р-ну (нині с. Южне 
Ічнянського р-ну), українець, освіта середня. 
Проживав за місцем дислокації 3 дн 39 артп, 
лейтенант. Заарештований 13.09.1937 р. За вироком 
ВК ВС СРСР від 27.04.1938 р. за ст.ст. 58-1 «б», 
58-7, 58-8, 58-11 КК РРФСР засуджений до ВМП. 
Розстріляний 27.04.1938 р. у м. Владивосток. 
Реабілітований 22.02.1958 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 7368-п).

Северин Григорій Васильович, 1896 р. н., 
смт Петропавлівка Петропавлівського р-ну 
Дніпропетровської обл., росіянин, освіта вища. 
Член ВКП(б). Проживав у м. Бахмач Бахмацько-
го р-ну, голова райвиконкому. Заарештований 
02.09.1937 р. За вироком ВК ВС СРСР від 

20.11.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 21.11.1937 р. 
у м. Київ. Реабілітований 10.05.1958 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 4529-п).

Северин Федір Володимирович, 1886 р. н., 
с. Талалаївка Ніжинського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Талалаївка, 
чорноробочий. Заарештований 17.03.1938 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 20.08.1938 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбав-
лення волі на 4 роки. Реабілітований 19.07.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 2064-п).

Северина Єфросинія Пимонівна, 1903 р. н., 
с. Огульці Валківського р-ну Харківської обл., 
українка, освіта початкова. Проживала у м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, домогосподарка. Заарештована 
29.10.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 27.12.1937 р. як член сім’ї 
зрадника Батьківщини ув’язнена до ВТТ на 5 років. 
Відбувала покарання в Акмолинському відділенні 
Карагандинського ВТТ. За постановою особливої 
наради при НКВД СРСР від 21.05.1941 р. термін 
покарання знижено до фактично відбутого. 
Реабілітована 27.05.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2783).

Северська Агафія Гур’ївна, 1898 р. н., с. Нові 
Млини Борзнянського р-ну, українка. Проживала у 
с. Нові Млини, вчитель. Заарештована 03.06.1920 р. 
за підозрою у контрреволюційній діяльності. 
07.06.1920 р. справу припинено. Реабілітована 
30.03.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11919).

Севолозький Степан Йосипович, 1883 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Рубан-
ка, заступник голови колгоспу. Заарештований 
27.12.1943 р. за ст. 54-14 КК УРСР. 16.02.1944 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.10.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 777).

Седгофер Едуард Олександрович, 1907 р. н., 
м. Київ, німець, освіта середня спеціальна. 
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Проживав у м. Чернігів, радіотехнік. Заарештований 
17.09.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР. 29.10.1937 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2498).

Седень Давид Євстратович, с. Тупичів Го-
роднянського повіту (нині Городнянського р-ну), 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ту-
пичів, селянин. Заарештований 26.12.1918 р. 
за співробітництво з гетьманською владою. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
20.07.1919 р. справу припинено. Реабілітований 
31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 64).

Седин Микита Ананійович, 1893 р. н., 
смт Верхній Рогачик Великолепетиського р-ну 
Дніпропетровської обл. (нині Верхньорогачицько-
го р-ну Херсонської обл.), українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Мньов Михайло-Коцюбинського 
(нині Чернігівського) р-ну, слюсар. Заарештований 
20.04.1940 р. За вироком судової колегії в 
кримінальних справах Чернігівського облсуду від 
27.12.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 7 років. Реабілітований 
06.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15153-п).

Седлер Петро Іванович, 1884 р. н., смт Любеч 
Ріпкинського р-ну, українець. Проживав у с. Атюша 
Коропського р-ну, священник. Заарештований 
17.03.1932 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 08.06.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 02.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6362).

Седляр Василь Семенович, 1913 р. н., 
с. Шведчина Холминського (нині Семенівсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
за місцем дислокації 83 сп, червоноармієць. 
Заарештований 08.01.1941 р. За вироком ВТ 15 А 
від 05.06.1941 р. за ст. 58-10 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. Реабілітова-
ний 28.05.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17446-п).

Седляр Георгій Олександрович, 1886 р. н., 
смт Любеч Ріпкинського р-ну, українець. Прожи-
вав у смт Любеч, технік-будівельник. Заарештова-
ний 18.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 15.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянського есерівського 
угруповання застосована ВМП. Розстріляний 
29.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
24.02.1962 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4852).

Седов Іван Филимонович, 1881 р. н., 
с. Прокопівка Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Про-
копівка, колгоспник. Заарештований 27.02.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 21.04.1938 р. за проведення 
антирадянської агітації застосована ВМП. 
Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10278).

Седура Вікентій Васильович, 1902 р. н., 
с. Путчино Дзержинського р-ну Мінської обл., 
Білорусь, білорус, малописьменний. Проживав у 
с. Грибова Рудня Ріпкинського р-ну, різноробочий. 
Заарештований 20.11.1937 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 16.12.1937 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у Норильському ВТТ. Реабілітований 31.07.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4141).

Седько Григорій Микитович, 1900 р. н., 
с. Селянська Слобода Чернігівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
комендант міського стадіону. Заарештований 
11.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 17.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10442).

Седько Іван Ілліч, 1881 р. н., с. Чернеча Слобо-
да (нині с. Селянська Слобода) Чернігівсько-
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го р-ну, освіта початкова. Проживав у с. Масани 
(приєднано до м. Чернігів), голова сільвиконко-
му. Заарештований 25.03.1921 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності. 02.04.1921 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 04.06.1921 р. 
справу припинено. Реабілітований 31.05.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 4486).

Седько Іван Ілліч, 1877 р. н., с. Коти (приєдна-
но до м. Чернігів), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Коти (приєднано до м. Чернігів), 
одноосібник. Заарештований 15.05.1944 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. 
від 21.08.1944 р. за ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
13.12.1989 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 1674-п).

Сезько Федір Іванович, 1886 р. н., с. Оникіїв-
ка Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у с. Оникіївка, 
одноосібник. Заарештований 31.10.1930 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 20.01.1931 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.01.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9835).

Сезько Яків Феодосійович, 1904 р. н., 
с. Ряшки Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав за місцем 
відбуття покарання, в’язень. За вироком виїзної 
сесії Чернігівського облсуду в м. Прилуки від 
04.03.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 9 років 11 місяців 
7 днів. Реабілітований 26.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14992-п).

Сек Йосип Войцехович, 1891 р. н., с. Канівка 
Волочиського р-ну Вінницької (нині Хмельни-
цької) обл., поляк, освіта початкова. Проживав у 
смт Ладан Прилуцького р-ну, конюх. Заарештова-
ний 16.12.1937 р. За постановою «двійки» від 
24.01.1938 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
01.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8503).

Сек Ромуальд Йосифович, 1897 р. н., м. Вар-
шава, Польща, поляк, освіта вища. Проживав 
у м. Щорс Щорського р-ну (нині м. Сновськ 
Сновського р-ну), викладач залізничної школи. 
Заарештований 16.02.1938 р. за ст.ст. 68, 71 КК БРСР. 
16.04.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
28.05.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5482).

Секерня Кузьма Лаврентійович, 1875 
[1879] р. н., с. Сиволож Борзнянського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Си-
волож, селянин. Заарештований 21.11.1920 р. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
21.02.1921 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності засуджений до примусових робіт на 
5 років умовно. Заарештований 23.10.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 5 років. 
Реабілітований 30.12.1998 р., 13.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, 
оп.1, спр. 708, Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2903).

Секретна Лідія Якимівна, 1911 р. н., смт Ко-
зелець Козелецького р-ну, українка, освіта вища. 
Проживала у смт Козелець, вчитель. Заарештована 
10.12.1943 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 22.02.1944 р. за ст. 54-3 з 
санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджена до позбавлен-
ня волі на 7 років. Реабілітована 18.07.1995 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17118-п).

Секунда Григорій Олександрович, 1902 р. н., 
Волинська губ., Польща, українець, освіта 
спеціальна. Проживав у м. Чернігів, ревізор. За-
арештований 07.10.1935 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
09.12.1935 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою від 20.06.1936 р. справу припинено 
в зв’язку з хворобою. Реабілітований 27.11.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6220).

Селезень Іван Полікарпович, 1912 р. н., 
с. Погреби Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
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у с. Погреби, колгоспник. Заарештований 
02.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.10.1937 р. за 
розповсюдження провокаційних чуток про війну 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10704).

Селезень Корній Борисович, 1891 р. н., с. Смяч 
Тупичівського (нині Сновського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Нові Боровичі 
Щорського (нині Сновського) р-ну, без певних 
занять. Заарештований 23.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.12.1937 р. за проведення антиколгоспної агітації 
застосована ВМП. Розстріляний 03.01.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 03.09.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4537).

Селезень Леонтій Степанович, 1895 р. н., 
с. Смяч Тупичівського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Смяч, 
без певних занять. Заарештований 20.12.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігівській 
обл. від 28.12.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації, скерованої на підрив заходів партії, 
застосована ВМП. Розстріляний 05.01.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11326).

Селезень Панас Борисович, 1905 р. н., 
с. Смяч Тупичівського (нині Сновського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Хри-
півка Городнянського р-ну, робітник артілі. 
Заарештований 23.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.12.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
застосована ВМП. Розстріляний 03.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11259).

Селезько Кузьма Іванович, 1887 [1888] р. н., 
с. Мамаївка (нині с. Удайці) Прилуцького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Мамаївка 
(нині с. Удайці), одноосібник. Заарештований 

16.04.1932 р. За вироком нарсуду м. Прилуки від 
15.07.1933 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі на 4 роки. На час другого 
арешту – тесля. Заарештований 12.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.09.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Покаран-ня відбував в Амурському залізнично-
му ВТТ. Реабілітований 08.06.1992 р., 15.08.1989 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 3198-п, 
Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8907).

Селезько Микола Макарович, 1906 р. н., 
с. Мамаївка (нині с. Удайці) Прилуцького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Ли-
новиця Прилуцького р-ну, чорноробочий. 
Заарештований 31.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
18.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11488).

Селенкін Ігор Вікторович, 1896 р. н., м. Глу-
хів Чернігівської губ. (нині Сумської обл.). Прожи-
вав у м. Глухів, студент. Заарештований 22.03.1920 р. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
18.08.1920 р. за службу в гетьманських військах 
засуджений до позбавлення права бути обраним та 
приймати участь у виборах на 1 рік. Реабілітований 
30.12.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 730).

Селецька Іта [Туня] Генахівна, 1905 р. н., 
м. Черкаси, єврейка, освіта середня. Проживала у 
м. Пирятин Полтавської обл., без певних занять. 
Заарештована 31.07.1926 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
15.10.1926 р. за ст. 61 КК РСФРР вислана до 
Казахстану на 3 роки. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 19.11.1926 р. 
звільнена достроково. Реабілітована 28.10.1993 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11945).

Селинний Василь Григорович, 1894 р. н., 
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с. Онищенків Прилуцького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Магдебург, Ні-
меччина, комірник паливного складу в.ч. 629506. 
Заарештований 16.12.1946 р. За вироком ВТ військ 
МВД по Чернігівській обл. від 22.03.1947 р. за 
ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
15.06.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16126-п).

Селицький Антон Фомич, 1899 р. н., 
с. Новоселиця Новобасанського (нині Боброви-
цького) р-ну, поляк, освіта початкова. Проживав 
у с. Новоселиця, рахівник. Заарештований 
08.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 17.04.1938 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
заходів партії, застосована ВМП. Розстріляний 
07.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11572).

Селицький Річард Генріхович, 1902 р. н., 
м. Мінськ, Білорусь, поляк, освіта середня. 
Проживав у м. Прилуки, слюсар. Заарештований 
09.06.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Київській обл. від 22.10.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської польської шпигун-
сько-диверсійної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 26.10.1938 р. у м. Київ. Реабілітова-
ний 24.02.1961 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7756).

Селицький Яким Фомич, 1892 р. н., с. Но-
воселиця Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Ніжин, старший бухгалтер. Заарештований 
20.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної контрреволюційної організації 
передбачена ВМП. Реабілітований 24.05.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3434-3435).

Селіванов Андрій Васильович, 1901 р. н., 
с. Шестовиця Чернігівського р-ну, українець, освіта 

середня. Проживав за місцем дислокації, майор, 
начальник штабу 110 авіабригади. Заарештований 
01.06.1938 р. за ст.ст. 58-1 «б», 58-8, 58-9, 58-11 
КК РРФСР. 16.02.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5782).

Селіванов Леонід Володимирович, 1909 р. н., 
м. Вологда, РФ, росіянин, освіта середня. Прожи-
вав у м. Ніжин, учень. Заарештований 04.07.1929 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 28.10.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 13.07.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3692).

Селіванов Олександр Якович, 1920 р. н., 
с. Карповичі Семенівського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем дислокації 7 гв. 
ордена Леніна авіап, ст. сержант. Заарештований 
16.05.1942 р. За вироком ВТ 25 раб від 23.05.1942 р. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років, позбавлений військового зван-
ня. Реабілітований 11.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15523-п).

Сельський Василь Євгенович, 1900 р. н., 
с. Золотинка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Золотинка, кравець. Заарештований 
24.01.1929 р. За вироком Чернігівського окрсуду 
від 19.02.1929 р. за ст.ст. 21 «ж», 34 ч. 2 КК УСРР 
засуджений до висилки у Шевченківську округу 
на 3 роки. Реабілітований 30.06.1999 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.6, спр. 81).

Сельський Володимир Андрійович, 1909 р. н., 
с. Друцьке Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 958 сп, червоноармієць. Заарештований 
28.10.1941 р. За вироком ВТ Приволзького ВО від 
06.01.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 13.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15412-п).

Селюк Данило Удович, 1883 р. н., с. Іван-
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ківці Срібнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Іванківці, одноосібник. 
Заарештований 16.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
13.07.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки умовно. 
Реабілітований 07.12.1988 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8168).

Селютін Тимофій Пантелійович, 1900 р. н., 
станиця Незамаєвська Павловського р-ну 
Краснодарського краю, РФ, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у станиці Гіагінська Гіа-
гінського р-ну, Республіка Адигея, РФ, бухгалтер. 
Заарештований 01.10.1943 р. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР. 25.11.1943 р. справу припинено. Реабі-
літований 28.10.1996 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 706).

Селюх Олександр Миронович, 1881 р. н., 
с. Городня Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Городня, 
одноосібник. Заарештований 01.04.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 20.05.1932 р. справу припине-
но. Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5099).

Селях Іван Ігнатович, 1915 р. н., с. Городище 
Березнянського (нині Менського) р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у м. Кам’янець-Поділь-
ський Хмельницької обл., завгосп. Заарешто-
ваний 10.05.1944 р. За постановою від 18.05.1944 р. 
за співробітництво з окупаційною адміністрацією 
направлений до спецтабору НКВД для фільтрації. 
Реабілітований 27.11.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4855).

Сема Іван Григорович, 1892 р. н., м. Чернігів, 
українець, освіта середня. Член ВКП(б). Прожи-
вав у м. Чернігів, голова райвиконкому. Заарешто-
ваний 05.09.1937 р. За вироком ВК ВС СРСР 
від 21.12.1937 р. за ст.ст. 54-8, 54-11 КК УРСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 22.12.1937 р. 
у м. Київ. Реабілітований 23.11.1957 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 4316-п).

Сема Петро Севастянович, 1880 р. н., смт Бе-

резна Березнянського (нині Менського) р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у смт Берез-
на, без певних занять. Заарештований 23.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 16.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої проти заходів 
радянської влади, застосована ВМП. Розстріля-
ний 21.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9676).

Сема Федір Мойсейович, 1871 р. н., смт Бе-
резна Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт Берез-
на, одноосібник. Заарештований 08.09.1929 р. За 
вироком Чернігівського окрсуду від 06.10.1929 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі на 1 рік 6 місяців з забороною проживання 
на території Чернігівської обл. після відбуття 
покарання на 2 роки. Реабілітований 26.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.6, 
спр. 307).

Сема Юлія Іванівна, 1897 р. н., м. Чернігів, 
українка, освіта початкова. Проживала у м. Чернігів, 
домогосподарка. Заарештована 12.11.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР від 
26.03.1938 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
ув’язнена до ВТТ на 5 років. Реабілітована 
09.10.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2848).

Семак Євдоким Григорович, 1882 р. н., 
с. Петрівка Городнянського (нині Сновського) 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Грязна Городнянського р-ну (нині с. Заріччя 
Сновського р-ну), робітник артілі. Заарештований 
19.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 01.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 14.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9715).

Семак Наум Терентійович, 1889 р. н., с. Безу-
глівка Сновського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у с. Безуглівка, вчитель. Заарештований 
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21.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
05.05.1931 р. справу припинено. На час другого 
арешту – без певних занять. Заарештований 
25.02.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної повстанської 
організації застосована ВМП. Розстріляний 
22.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.05.1998 р., 11.09.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6691, 9209).

Семак Федір Данилович, 1899 р. н., с. Алти-
нівка Кролевецького повіту Чернігівської губ. (нині 
Кролевецького р-ну Сумської обл.), українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Алтинівка, селя-
нин. Заарештований 11.12.1919 р. За вироком
Чернігівського губревтрибуналу від 06.04.1920 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 13.08.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 175).

Семендяєв Микола Михайлович, 1903 р. н., 
с. Петруші Ріпкинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Петруші, одноосібник. 
Заарештований 25.07.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
16.12.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
29.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5672).

Семененко Григорій Семенович, 1898 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Борзна, плановик. 
Заарештований 23.02.1933 р. За постановою судо-
вої «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 14.09.1933 р. увязнений 
до ВТТ на 3 роки умовно. Реабілітований 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10524).

Семененко Іван Федорович, 1877 р. н., с. Мит-
ченки Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 

українець, освіта початкова. Проживав у с. Мит-
ченки, столяр. Заарештований 28.09.1943 р. за 
ст.ст. 54-1 «а», 54-2 КК УРСР. 22.02.1944 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 18.12.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6109).

Семененко Лукерія Василівна, 1884 р. н., с. Фо-
ростовичі Новгород-Сіверського р-ну, українка, 
неписьменна. Проживала у с. Форостовичі, чор-
норобоча. Заарештована 15.07.1941 р. За ви-
роком ВТ військ НКВД по Київській обл. від 
26.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК 
УРСР засуджена до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітована 27.12.1989 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 2912-п).

Семененко Михайло Іванович, 1901 р. н., 
с. Макарівка Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Макарівка, колгоспник. 
Заарештований 26.10.1943 р. за співробітництво 
з окупаційною адміністрацією. 05.04.1944 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4002).

Семенець Василь Антонович, 1893 р. н., 
с. Крути Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Химо-Рябушине (нині 
с. Перебудова) Ніжинського р-ну, голова колгоспу. 
Заарештований 20.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної повстанської 
організації передбачена ВМП. Реабілітований 
24.05.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3434-3435).

Семенець Григорій Трифонович, 1893 р. н., 
с. Крути Ніжинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Крути, робітник залізни-
ці. Заарештований 08.03.1938 р. За вироком ліній-
ного суду Південно-Західної залізниці від 
11.10.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 6 років. За ухвалою заліз-
ничної колегії ВС СРСР від 13.12.1938 р. вирок 
скасовано, справу направлено на новий роз-
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гляд. За вироком лінійного суду Південно-Захід-
ної залізниці від 18.01.1939 р. за ст. 54-10 КК 
УРСР виправданий. (ГДА СБ України, м. Черні-
гів. – Спр. 8231-п).

Семенець Данило Якович, 1889 р. н., с. Єв-
минка Остерського (нині Козелецького) р-ну, укра-
їнець, малописьменний. Проживав у с. Євмин-
ка, одноосібник. Заарештований 31.08.1937 р. За 
вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду від 
19.12.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 6 років. Реабілітова-
ний 23.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15192-п).

Семенець Іван Самсонович, 1917 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав за місцем навчання, курсант артучили-
ща. Заарештований 16.12.1942 р. За вироком ВТ 
Томського гарнізону від 21.12.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до 
ВМП. За ухвалою ВК ВС СРСР від 29.01.1943 р. 
вирок змінено, засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. Реабілітований 23.12.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15631-п).

Семенець Микола Васильович, 1898 р. н., 
м. Чернігів. Проживав у м. Чернігів, без певних 
занять. Заарештований 05.04.1919 р. за службу 
у царській армії. Рішення по справі відсутнє. 
Звільнений з-під варти 04.08.1919 р. Реабілітований 
27.11.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 479).

Семенець Устинія Петрівна, 1890 р. н., 
с. Євминка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала у с. Євминка, 
домогосподарка. Заарештована 28.10.1950 р. За 
вироком судової колегії в кримінальних справах 
Чернігівського облсуду від 14.01.1951 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11, 54-14 КК УРСР засуджена 
до позбавлення волі на 25 років. Реабілітована 
08.10.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16025-п).

Семенко Михайло Іванович, 1905 р. н., 
с. Липове Талалаївського р-ну, українець, освіта 

початкова. Проживав у с. Липове, колгоспник. 
Заарештований 01.04.1948 р. За постановою 
особливої наради при МГБ СРСР від 13.11.1948 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР ув’язнений до ВТТ на 
25 років. Покарання відбував у Комі АРСР. За 
рішенням Президії ВР СРСР від 26.06.1956 р. 
термін покарання знижено до 10 років позбавлення 
волі. Реабілітований 30.12.1989 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.6, спр. 550).

Семенков Кирило Григорович, 1910 р. н., 
с. Рогізки Сновського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у м. Річиця Річицько-
го р-ну Гомельської обл., Білорусь, провідник. 
Заарештований 18.03.1938 р. За вироком Чернігів-
ського облсуду від 13.10.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 7 років. Реабілітований 30.12.1956 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 3999-п).

Семенов Володимир Володимирович, 
1911 р. н., с. Тур’я Сновського р-ну, росіянин, осві-
та вища. Проживав за місцем дислокації, коман-
дир 12 кінного артдивізіону, майор. Заарештова-
ний 26.02.1943 р. за здачу у полон. 13.03.1943 р. 
справу припинено. Звільнений з-під варти 
15.03.1943 р. Реабілітований 30.03.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10068-п).

Семенов Петро Васильович, 1897 р. н., с. Ни-
жнє Долгоє Должанського р-ну Орловської обл., 
РФ, росіянин, освіта вища. Проживав у м. Ос-
тер Козелецького р-ну, ветеринарний лікар. 
Заарештований 11.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
15.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної повстанської 
організації застосована ВМП. Розстріляний 
29.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
02.03.1956 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14430-п).

Семенов Семен Олександрович, 1890 р. н., 
м. Ржищів Київської обл., єврей, освіта початко-
ва. Член ВКП(б). Проживав у м. Чернігів, дирек-
тор ліспромгоспу. Заарештований 07.12.1937 р. 
За вироком ВК ВС СРСР від 22.08.1938 р. за 
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ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР засуджений 
до ВМП. Розстріляний 22.08.1938 р. у м. Київ. 
Реабілітований 28.11.1956 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 3607-п).

Семенов Сергій Іванович, 1898 р. н., м. Калі-
нін (нині Твер), РФ, росіянин, освіта середня. 
Член КП(б)У. Проживав у м. Чернігів, інструк-
тор Чернігівського облвиконкому. Заарештова-
ний 10.07.1937 р. За вироком ВК ВС СРСР 
від 11.09.1937 р. за ст.ст. 54-8, 54-11 КК УРСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 12.09.1937 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 19.05.1956 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 2923-п).

Семенова Марія Герасимівна, 1899 р. н., 
м. Одеса, гречанка, освіта незакінчена вища. 
Проживала у м. Київ, студентка. Заарештована 
22.10.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 16.12.1937 р. як член сім’ї 
зрадника Батьківщини ув’язнена до ВТТ на 
8 років. Реабілітована 26.04.1957 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3073).

Семеновський Микола Володимирович, 
1922 р. н., м. Чернігів, українець, освіта се-
редня. Проживав за місцем дислокації 87 артп 
55 кд, помічник командира відділення, сержант. 
Заарештований 19.06.1942 р. За вироком ВТ 8 кк 
від 08.07.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР за-
суджений до позбавлення волі на 6 років. Пока-
рання відбував у Приволзькому ВТТ. Загинув 
27.04.1944 р. Реабілітований 28.05.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17558-п).

Семенцов Василь Федорович, 1902 р. н., 
с. Городище Коропського р-ну, українець, освіта 
середня спеціальна. Кандидат в члени ВКП(б). 
Проживав у с. Городище, директор школи. За-
арештований 30.08.1944 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Сумській обл. від 16.01.1945 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 8 років. Реабілітова-
ний 26.05.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17037-п).

Семенченко Давид Трохимович, 1883 р. н., 

м. Конотоп Чернігівської (нині Сумської) обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ко-
нотоп, диякон. Заарештований 28.11.1929 р. за 
ст. 54-4 КК УСРР. 10.05.1930 р. справу припинено. 
Звільнений з-під варти 17.12.1929 р. Реабілітова-
ний 29.07.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3077).

Семенченко Єлисей Іванович, 1890 р. н., 
с. Петрівка Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Петрівка, одноосібник. Заарештований 
15.02.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 28.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 14.12.1988 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8185).

Семенченко Іван Михайлович, 1896 р. н., 
с. Бережівка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Бережівка, 
одноосібник. Заарештований 28.03.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 21.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7438).

Семенченко Іван Петрович, 1922 р. н., с. Семе-
нівка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Семенів-
ка, фельдшер. Заарештований 17.10.1943 р. За 
постановою від 05.04.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР направлений до спецтабору НКВД для 
фільтрації. Реабілітований 18.12.1997 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9255-п).

Семенченко Іван Степанович, 1911 [1912] р. н., 
с. Мартинівка Бахмацького (нині Ічнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Мартинівка, одноосібник. Заарештований 
12.05.1932 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 25.10.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий на Урал на 3 роки. На час друго-
го арешту – мешканець м. Бахмач Бахмацько-
го р-ну, робітник птахокомбінату. Заарештований 
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27.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 25.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 12.06.1989 р., 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 6580, 9262).

Семенченко Митрофан Федорович, 1877 
[1881] р. н., с. Бережівка Іваницького (нині Ічнян-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Бережівка, завгосп. Заарештований 
28.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 21.05.1933 р. 
справу припинено. На час другого арешту - кол-
госпник. Заарештований 19.03.1938 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 12.02.1939 р. за 
ст. 54-11 КК УРСР засуджений до позбавлення во-
лі на 5 років. За ухвалою ВС УРСР від 22.05.1939 р. 
вирок скасовано, справу припинено. Реабілітова-
ний 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9749-п, 16222-п).

Семенченко Пантелій Митрофанович, 
1902 р. н., с. Петрівка Бобровицького р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Петрівка, 
одноосібник. Заарештований 18.12.1932 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 05.03.1933 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. 02.03.1933 р. справу 
припинено. Реабілітований 25.02.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9689-п).

Семенченко Петро Іванович, 1892 р. н., с. Мо-
рівськ Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Мо-
рівськ, завгосп лікарні. Заарештований 11.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 03.05.1938 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
заходів партії, застосована ВМП. Розстріляний 
21.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
26.10.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3201).

Семенюк Ганна Петрівна, 1916 р. н., смт Бе-
резна Менського р-ну, українка, освіта початкова. 
Проживала у м. Чернігів, домогосподарка. За-
арештована 27.09.1944 р. За постановою особли-
вої наради при НКВД СРСР від 21.11.1945 р. 

за ст. 54-1 «а» КК УРСР ув’язнена до ВТТ на 
5 років. Реабілітована 22.03.1994 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12076).

Семенюк Карпо Іванович, 1907 р. н., Польща, 
українець, малописьменний. Проживав у м. Ічня 
Ічнянського р-ну, перукар. Заарештований 
15.09.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 26.12.1937 р. за проведення 
шпигунської діяльності ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Відбував покарання у Кулойському 
ВТТ. Загинув 03.03.1943 р. Реабілітований 
26.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3685).

Семенюк Лука Парфенович, 1884 р. н., 
Польща, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, бухгалтер. Заарештований 17.10.1937 р. 
за проведення шпигунської діяльності. 03.12.1937 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2503).

Семенюк Макар Іванович, 1904 р. н., с. Ку-
куріки Старовижівського р-ну Волинської обл., 
українець, освіта початкова. Член ВКП(б) до 1935 р. 
Проживав у смт Мала Дівиця Малодівицького (ни-
ні Прилуцького) р-ну, голова райкому профспіл-
ки початкових та середніх шкіл. Заарештований 
20.08.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 10.12.1937 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 26.08.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3683).

Семенюк Омелян Васильович, 1870 р. н., 
с. Краснопілля Коропського р-ну, освіта початкова. 
Проживав у с. Краснопілля, голова виконкому. 
Заарештований 31.03.1921 р. за проведення контр-
революційної агітації. За постановою Чернігів-
ського губревтрибуналу від 22.09.1921 р. справу 
припинено за амністією. Звільнений з-під 
варти 11.04.1921 р. Реабілітований 27.03.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 3220).
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Семенюк Федір Дмитрович, 1897 р. н., с. Віль-
не Коропського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Вільне, одноосібник. Заарештований 
23.08.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 05.03.1934 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 08.05.2013 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8586-8588).

Семеняга Зіновій Антонович, 1883 р. н., 
с. Пакуль Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Пакуль. Заарештова-
ний 16.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За пос-
тановою від 25.05.1931 р. включений в загальну 
операцію по вилученню куркулів. На час другого 
арешту – робітник лісництва. Заарештований 
26.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 03.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 25.11.1996 р., 14.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 730, 1875).

Семеняк Іван Олександрович, 1915 р. н., 
с. Пекурівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Пекурівка, колгоспник. 
Заарештований 07.03.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
16.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 496).

Семеняко Іван Михайлович, 1900 р. н., с. Жо-
відь Городнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Жовідь, без певних занять. За-
арештований 30.04.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 
КК УРСР. 21.01.1939 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. 13.03.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 19.02.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1278).

Семеняко Максим Миколайович, 1905 р. н., 
с. Здрягівка Городнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Здрягівка, одно-
осібник. Заарештований 06.12.1928 р. за ст. 54-8 
КК УСРР. 26.03.1929 р. справу припинено. 
Реабілітований 30.03.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9961-п).

Семеренко Олександр Терентійович, 
1913 р. н., с. Халимонове Бахмацького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Хали-
монове, обхідник колії. Заарештований 24.06.1946 р. 
За вироком ВТ Московсько-Київської залізни-
ці від 09.08.1946 р. за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
7 років. За ухвалою залізничної колегії ВС СРСР 
від 30.09.1946 р. вирок змінено, засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітований 
12.05.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16427-п).

Семерич Василь Юхимович, 1901 р. н., 
с. Півнівщина Городнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Півнівщина, 
одноосібник. Заарештований 08.12.1932 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 09.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Заарештований 19.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.12.1937 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції, розповсюдження провокаційних чуток 
застосована ВМП. Розстріляний 03.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.06.1989 р., 
16.03.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6754, 8224).

Семерич Василь Якович, 1901 р. н., с. Пів-
нівщина Городнянського р-ну. Проживав у 
с. Півнівщина, червоноармієць. Заарештований 
21.01.1919 р. за службу у варті при гетьмані. За пос-
тановою від 13.06.1919 р. справу направлено до 
Чернігівського губревтрибуналу. Остаточне рішен-
ня відсутнє. Реабілітований 29.07.1998 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 104).

Семерич Данило Якович, с. Півнівщина Го-
роднянського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Півнівщина, селянин. Заарештова-
ний 13.04.1919 р. за службу у варті при гетьмані. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
02.07.1919 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 14.07.1919 р. Реабілітований 31.07.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 90).
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Семерич Іван Петрович, 1906 р. н., с. Півнів-
щина Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Півнівщина, колгоспник. 
Заарештований 19.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.12.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
застосована ВМП. Розстріляний 03.01.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10948).

Семерич Йосип Петрович, 1903 р. н., с. Пів-
нівщина Городнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Городня Городнян-
ського р-ну, механік. Заарештований 19.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 26.12.1937 р. за розпов-
сюдження провокаційних чуток застосована 
ВМП. Розстріляний 03.01.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10949).

Семерич Софрон Сергійович. Проживав у 
с. Хрипівка Городнянського р-ну, одноосібник. 
Заарештований 09.03.1938 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної організації. Рішення по справі 
відсутнє. Звільнений з-під варти 09.03.1938 р. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5034).

Семерня Михайло Іванович, 1884 р. н., 
с. Нехаївка Коропського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Нехаївка, без певних 
занять. Заарештований 26.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
11.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівницт-
ва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
29.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1581).

Семерня Олександр Павлович, 1882 р. н., 
с. Нехаївка Коропського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Нехаївка, без певних 
занять. Заарештований 07.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
25.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-

ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 14.06.1989 р. (Держархів Чернігівської обла-
сті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1903).

Семешко Володимир Андрійович, 1879 р. н., 
с. Никонівка Срібнянського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Никонівка, одно-
осібник. Заарештований 19.10.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 01.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
30.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5748).

Семешко Григорій Іполитович, 1886 р. н., 
с. Поповичка Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Поповичка, одноосіб-
ник. Заарештований 01.07.1930 р. За постано-
вою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 26.09.1930 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної повстанської організації 
ув’язнений до концтабору на 10 років. 
Реабілітований 28.09.1991 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Семешко Михайло Іванович, 1880 р. н., х. Се-
мешків (нині с. Чернецьке) Талалаївського р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у х. Семеш-
ків (нині с. Чернецьке), одноосібник. Заарештова-
ний 01.08.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної повстан-
ської організації ув’язнений до концтабору на 10 
років. Реабілітований 27.02.1992 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Семешко Олександр Харитонович, 1905 р. н., 
с. Березівка Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Березівка, одноосібник. За-
арештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної повстан-
ської організації ув’язнений до концтабору на 10 
років. Реабілітований 05.10.1991 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Семешко Петро Йосипович, 1906 р. н., с. Бе-
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резовиця Талалаївського р-ну, українець, освіта 
незакінчена вища. Проживав у м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, вчитель. Заарештований 
15.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 23.11.1937 р. за участь 
у діяльності антирадянської української націона-
лістичної повстанської організації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 24.11.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2882).

Семешко Федір Трохимович, 1879 р. н., 
с. Юрківці Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Юрківці, одноосібник. 
Заарештований 06.10.1929 р. За вироком Ро-
менського окрсуду від 03.01.1930 р. як соціально-
небезпечний елемент засуджений до позбавлення 
волі з суворою ізоляцією на 8 років. Реабілітований 
05.02.2004 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-5839, оп.1, спр. 2088).

Семешко Харитон Касянович, 1873 р. н., х. Се-
мешків (нині с. Чернецьке) Талалаївського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бе-
резівка Талалаївського р-ну, одноосібник. 
Заарештований 25.12.1932 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої проти заходів 
радянської влади. За постановою від 04.01.1933 р. 
справу закрито. (ГДА СБ України, м. Суми. – 
Спр. 3155-п).

Семидєл Іван Ізотович, 1905 р. н., с. Нові 
Боровичі Сновського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Нові Боровичі, 
одноосібник. Заарештований 03.01.1933 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 26.03.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки 
умовно. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7292).

Семидєл Пантелій Ізотович, 1895 р. н., 
с. Нові Боровичі Сновського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Нові Боровичі, 
рахівник. Заарештований 27.10.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 17.11.1937 р. за участь у діяльності 

контрреволюційної повстанської організації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Звільнений 
26.08.1947 р. На час другого арешту – тесля на 
спиртзаводі. Заарештований 14.07.1949 р. За 
постановою особливої наради при МГБ СРСР від 
26.10.1949 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР 
висланий на поселення до Кустанайської обл. 
Казахської РСР. Реабілітований 30.11.1957 р., 
16.03.1963 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3213, 3214).

Семикопний Дмитро Андрійович, 1876 р. н., 
с. Жадове Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Жадове, селянин. Заареш-
тований 24.02.1920 р. 09.08.1920 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. За вироком виїзної сесії 
Чернігівського губревтрибуналу від 26.11.1920 р. 
за проведення контрреволюційної діяльнос-
ті виправданий. Реабілітований 29.01.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1424).

Семикопний Федір Григорович, 1855 р. н., 
с. Жадове Семенівського р-ну, українець, освіта 
домашня. Проживав у с. Жадове, селянин. За 
вироком виїзної сесії Чернігівського губ-
ревтрибуналу від 26.11.1920 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності виправданий. 
Реабілітований 29.01.1999 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1424).

Семилет-Бойко Зіновій Зіновійович, 1909 р. н., 
с. Низківка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 861 зенап Куйбишевського дивізіонно-
го р-ну ППО, червоноармієць. Заарештований 
06.04.1942 р. За вироком ВТ Куйбишевського 
гарнізону від 13.06.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції 
ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. Реабілітований 24.04.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15726-п).

Семироз Андрій Леонтійович, 1892 р. н., 
с. Локнисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте, колгоспник. Заарештований 08.04.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
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ській обл. від 15.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської есерівської націоналістич-
ної контрреволюційної повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 29.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 10.10.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4195-4196).

Семироз Іван Якович, 1911 р. н., с. Локнисте 
Березнянського (нині Менського) р-ну, украї-
нець, письменний. Проживав у с. Локнисте, 
одноосібник. Заарештований 12.04.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 21.08.1932 р. справу направлено 
прокурору на припинення. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 26.06.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2453).

Семироз Кирило Матвійович, 1877 р. н., 
с. Локнисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте, одноосібник. Заарештований 10.04.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 15.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянської есерівської на-
ціоналістичної контрреволюційної повстанської 
організації застосована ВМП. Розстріляний 
29.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
10.10.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4195-4196).

Семироз Федір Самійлович, 1884 р. н., с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте, колгоспник. Заарештований 20.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 21.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 30.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1530).

Семироз Яків Гаврилович, 1884 р. н., с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Лок-
нисте, без певних занять. Заарештований 
24.12.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 27.12.1937 р. за проведен-

ня антирадянської агітації, розповсюдження прово-
каційних чуток про війну застосована ВМП. 
Розстріляний 03.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 23.10.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10826).

Семироз Яків Федорович, 1893 р. н., с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте, без певних занять. Заарештований 
17.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 31.03.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянської есерівської 
націоналістичної контрреволюційної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 08.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
15.03.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3306).

Семирозум Георгій Андрійович, 1906 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня спеціальна. 
Проживав за місцем дислокації 174 обудб 5 будбр, 
військтехнік 1-го рангу (с. Возжаєвка Бєлогор-
ського р-ну Амурської обл, РФ). Заарештований 
09.10.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 11.12.1939 р. як соціально-
небезпечний елемент висланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10191).

Семирозум Пантелій Дмитрович, 1903 р. н., 
с. Кархівка Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем відбуття покарання, в’язень. 
Розпочато нову справу 02.05.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
05.05.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції серед в’язнів застосована ВМП. Розстріля-
ний 20.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
11.11.1964 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7838).

Семирозум Ярема Олексійович, 1914 р. н., 
с. Кархівка Михайло-Коцюбинського (нині Черні-
гівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Кархівка, колгоспник. Заарештова-
ний 09.09.1944 р. за ст. 54-8 КК УРСР. 28.11.1944 р. 
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справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6130).

Семка Олексій Григорович, 1891 р. н., 
с. Бірківка Менського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Бірківка, колгоспник. 
Заарештований 06.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
17.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсько-
го угруповання застосована ВМП.Розстріля-
ний 06.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9290).

Сендецький Тихін Михайлович, 1897 р. н., 
с. Тупичів Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. 
Заарештований 17.01.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
14.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 512).

Сендзюк Ігнат Кирилович, 1892 р. н., с. Шми-
рки Волочиського р-ну Хмельницької обл., укра-
їнець. Проживав у с. Вересоч Куликівського р-ну, 
електромеханік. Заарештований 22.08.1937 р. 
За постановою «двійки» від 29.10.1937 р. за 
ст.ст. 54-6, 54-10 КК УРСР застосована ВМП. Роз-
стріляний 10.11.1937 р. Реабілітований 25.03.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12405).

Сеник Захар Маркович, 1874 р. н., м. Носів-
ка Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 11.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 25.02.1930 р. справу припинено. 
Реабілітований 25.08.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11033).

Сеник Пилип Микитович, 1898 р. н., м. Но-
сівка Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Степові Хутори Носівсько-
го р-ну, рахівник. Заарештований 10.10.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-

ській обл. від 09.11.1937 р. як соціально-не-
безпечний елемент ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9302).

Сенкевич Іван Августинович, 1889 р. н., с. Би-
стрик Бердичівського р-ну Житомирської обл., 
поляк, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
завгосп. Заарештований 15.03.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 23.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 02.04.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3324).

Сеноженський Станіслав Іванович, 1903 р. н., 
Гомельська обл., Білорусь, поляк, освіта початко-
ва. Проживав у м. Чернігів, робітник. Заарештова-
ний 26.05.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.09.1938 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 24.09.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 14.09.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11644).

Сентябрьов Олександр Михайлович, 
1923 р. н., с. Тур’я Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Тур’я, колгоспник. Заарештований 27.07.1950 р. 
За вироком судової колегії в кримінальних 
справах Чернігівського облсуду від 20.09.1950 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі у віддалених місцях на 10 років. За 
постановою Президії ВС УРСР від 25.10.1954 р. 
вирок змінено, позбавлений волі у ВТТ на 5 років. 
Звільнений за амністією на підставі наказу від 
27.03.1953 р. Реабілітований 21.12.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15983-п).

Сенча Яків Максимович, 1886 р. н., 
с. Сильченкове (нині с. Стара Талалаївка) Та-
лалаївського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Сильченкове (нині с. Стара 
Талалаївка), колгоспник. Заарештований 
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15.03.1938 р. За вироком Сумського облсуду 
від 09.07.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 4 роки. 
Реабілітований 30.12.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Суми. –  Спр. 13116-п).

Сенченко Володимир Савич, 1899 р. н., 
с. Іванівка Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Дмитрівка Бахмацько-
го р-ну, чоботар. Заарештований 10.04.1935 р. За 
вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
28.07.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі на 7 років. Реабілітований 
15.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. –
 Спр. 14955-п).

Сенченко Григорій Пантелеймонович, 
1907 р. н., м. Носівка Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Лукашівка 
Носівського р-ну, табельник. Заарештований 
06.11.1936 р. За вироком спецколегії Чернігівсько-
го облсуду від 17.02.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
5 років. Реабілітований 28.11.1969 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16147-п).

Сенченко Йосип Кузьмич, 1888 р. н., с. Но-
вий Биків Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Новий Биків, мірошник. Заарештований 
09.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 23.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 13.09.1978 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5930).

Сенченко Максим Прокопович, 1896 р. н., 
с. Івашківка Тупичівського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Івашківка, колгоспник. Заарештований 
20.01.1941 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
05.04.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у віддалених місцях на 5 ро-
ків. Реабілітований 26.09.1991 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 14991-п).

Сенченко Сергій Авер’янович, 1896 р. н., с. Ла-

ринівка Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Ларинівка, 
одноосібник. Заарештований 23.04.1931 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 12.05.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 14.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5960).

Сенченко Тимофій Васильович, 1901 р. н., 
м. Глухів Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), 
українець, освіта середня. Проживав у м. Глухів, 
учень гімназії. Заарештований 24.08.1919 р. за 
участь у діяльності антирадянської організації. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 20.04.1920 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 30.12.1998 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-4609, оп.1, спр. 848).

Сенченко-Сенько Сергій Степанович, 
1885 р. н., с. Монастирище Ічнянського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, інспектор райземвідділу. Заарештований 
26.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної повстанської організації пе-
редбачена ВМП. Реабілітований 17.01.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3953).

Сень Василь Семенович, 1893 р. н., м. Носівка 
Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Тертишники Носівського р-ну, 
колгоспник. Заарештований 27.08.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 16.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10750).

Сень Микита Семенович, 1898 р. н., с. Ко-
бижча Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кобижча, одноосібник. 
Заарештований 13.03.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
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17.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
13.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5867).

Сенько Андрій Пилипович, 1875 р. н., 
с. Бурімка Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Бурімка, колгоспник. За-
арештований 21.04.1936 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
15.07.1936 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
28.07.1936 р. справу припинено. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 2046-п).

Сенько Дмитро Прокопович, 1901 р. н., 
м. Семенівка Семенівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у м. Семенівка, 
чоботар. Заарештований 03.07.1941 р. За вироком 
ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
23.08.1941 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР 
засуджений до ВМП. За ухвалою ВК ВС СРСР 
від 10.09.1942 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
15.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15461-п).

Сенько Іван Семенович, 1891 р. н., с. Мо-
настирище Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Монастирище, одно-
осібник. Заарештований 08.03.1929 р. 20.04.1929 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
07.06.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. За постановою «трійки» 
при ПП ОГПУ Північного краю від 10.08.1932 р. 
після відбуття терміну покарання висланий на 
спецпоселення до Північного краю. Реабілітова-
ний 03.07.1989 р. (Держархів Чернігівської обла-
сті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3764).

Сенько Олександр Якович, 1907 р. н., с. Бу-
рімка Ічнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Бурімка, одноосібник. За-
арештований 23.03.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 28.03.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 29.12.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8199).

Сенько Олена Софронівна, 1909 р. н., м. Чер-
нігів, українка, освіта вища. Проживала у 
м. Чернігів, ветеринарний лікар. Заарештована 
26.01.1945 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 01.09.1945 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР вислана до Красноярського краю на 5 
років. Реабілітована 24.02.1994 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12017).

Сенько Пилип Прокопович, 1895 р. н., 
м. Семенівка Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Семенівка, чоботар. 
Заарештований 03.07.1941 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 23.08.1941 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР засуджений до 
ВМП. За ухвалою ВК ВС СРСР від 10.09.1942 р. 
вирок змінено, позбавлений волі на 10 років. 
Реабілітований 15.11.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15461-п).

Сенько Федір Тихонович, 1910 р. н., с. Бу-
рімка Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Бурімка, одноосібник. За-
арештований 23.03.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 28.03.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 29.12.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3,спр. 8199).

Сенько Яків Семенович, 1870 р. н., с. Бурім-
ка Ічнянського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Бурімка, одноосібник. 
Заарештований 25.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
11.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 19.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5597).

Сенюк Сава Іларіонович, 1890 р. н., с. Тупичів 
Городнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Тупичів, колгоспник. Заарештований 
07.03.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 17.05.1933 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 14.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 967).
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Сепко Костянтин Гаврилович, 1886 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Борзна, безробітний. 
Заарештований 17.09.1928 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
12.01.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 
Сибіру на 3 роки. Реабілітований 12.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3858).

Серадзинов Петро Михайлович, 1926 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем дислокації в.ч. 03124, 
військовослужбовець. Заарештований 19.03.1949 р. 
За вироком ВТ в.ч. 07335 від 19.08.1949 р. за 
ст.ст. 19-58-1 «а», 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. За ухвалою ВТ 
Біломорського ВО від 16.03.1955 р. за ст. 51 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Згідно з Указом Президії ВР СРСР від 27.03.1953 р. 
«Про амністію» з-під варти звільнений 05.05.1955 р., 
вважати несудимим. Реабілітований 29.12.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16286-п).

Серб Пилип Федорович, 1886 р. н., с. Ша-
болтасівка Понорницького (нині Сосницько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Шаболтасівка, без певних занять. Заарештований 
06.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 28.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, розповсюдження 
провокаційних чуток про війну ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 30.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1712).

Сербин Василь Федотович, 1909 р. н., с. Пе-
курівка Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Пекурівка, одноосіб-
ник. Заарештований 07.03.1933 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УСРР. 17.05.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 25.03.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 501).

Сербин Іван Михайлович, 1879 р. н., м. Носів-
ка Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Носівка, селянин. Заарештований 

06.01.1919 р. за співробітництво з гетьманською 
владою. Рішення по справі відсутнє. Реабілітова-
ний 27.11.1998 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-4609, оп.1, спр. 268).

Сербин Михайло Архипович, 1909 р. н., 
с. Синяки (нині с. Ніжинське) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
роботи, робітник залізниці. Заарештований 
19.10.1943 р. За вироком ВТ Південно-Західної 
залізниці від 23.05.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР засуджений до каторжних робіт на 20 років. 
Реабілітований 19.09.1944 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 4542-п).

Сербин Олексій Ілліч, 1889 р. н., м. Носівка 
Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Носівка, одноосібник. За-
арештований 05.03.1929 р. 20.04.1929 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
05.07.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 03.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3760).

Сербин Федір Герасимович, 1900 р. н., м. Ко-
нотоп Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), 
росіянин. Проживав за місцем служби, чер-
воноармієць. Заарештований 15.02.1919 р. за 
службу в гетманському війську. За постановою 
Конотопського ревтрибуналу від 19.02.1919 р. 
виправданий. Реабілітований 31.07.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 199).

Сербинович Іван Макарович, 1872 р. н., смт 
Куликівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Куликівка, одноосіб-
ник. Заарештований 09.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.03.1930 р. за ст. 7-54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8374).

Сервут Костянтин Федорович, м. Радвіліш-
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кіс, Литва. Проживав у м. Городня Городнянсько-
го р-ну, селянин. Заарештований 13.04.1919 р. 
за службу у варті при гетьмані. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 21.06.1919 р. 
справу припинено. Реабілітований 31.07.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 84).

Сергейчик Іван Іовович, 1879 р. н., с. Олек-
сандрівка Ріпкинського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Нова Басань Бо-
бровицького р-ну, одноосібник. Заарештований 
16.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 16.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8373).

Сергейчик Іларіон Юхимович, 1882 р. н., 
с. Селище Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Селище, одноосібник. За-
арештований 18.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 28.02.1930 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 10 років. Покарання відбував у 
Сибірському ВТТ. Реабілітований 31.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9635).

Сергейчик Максим Наумович, 1895 р. н., с. Бу-
гринівка Новгород-Сіверського р-ну, єврей, ма-
лописьменний. Проживав за місцем дис-
локації 822 сапб 44 оінжбр, червоноармієць. 
Заарештований 07.09.1942 р. За вироком ВТ 44 
оінжбр від 28.09.1942 р. за ст.ст. 19-58-1 «б», 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення во-
лі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 27.09.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17707-п).

Сергєєв Андрій Федорович, 1906 р. н., с. Бо-
ровка Горшеченського р-ну Курської обл., РФ, 
росіянин, малописьменний. Проживав у с. Боровка, 
колгоспник. Заарештований 07.10.1943 р. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. 18.07.1944 р. справу припинено. 
Реабілітований 22.04.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 801).

Сергієнко Андрій Йосипович, 1915 р. н., 
с. Клочків Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 2 б 
146 гв. сп 48 гв. Криворізької дивизії, червоно-
армієць. Заарештований 12.06.1944 р. За вироком 
ВТ 48 гв. Криворізької сд від 17.06.1944 р. за 
ст.ст. 19-58-8 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР за-
суджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 26.04.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17398-п).

Сергієнко Антон Іванович, 1912 р. н., с. Жу-
ківщина Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Шид-
ловська Гребля Остерського р-ну, агроном. 
Заарештований 25.10.1947 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 21.01.1948 р. за ст.ст. 54-3, 
54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 29.05.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15791-п).

Сергієнко Василь Юхимович, 1904 р. н., 
с. Головеньки Борзнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Головеньки, 
одноосібник. Заарештований 13.02.1931 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 27.05.1931 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. На 
час другого арешту – колгоспник. Заарештований 
09.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.04.1938 р. за 
розповсюдження провокаційних чуток застосова-
на ВМП. Розстріляний 06.05.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 04.09.1989 р., 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 9299, 10248).

Сергієнко Дмитро Григорович, 1883 р. н., 
с. Клочків Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, конюх. 
Заарештований 27.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 
29.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1777).
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Сергієнко Єгор Терентійович, 1901 р. н., 
с. Скорінець Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Скорінець, рахівник. Заарештований 
04.04.1933 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 17.04.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 21.04.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2215).

Сергієнко Іван Єгорович, 1912 р. н., с. Карпів-
ка Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав за місцем 
дислокації 194 сп, червоноармієць. Заарештований 
22.05.1944 р. За вироком ВТ 162 стрілецької 
Середньоазіатської Новгород-Сіверської Червоно-
прапорної дивізії від 28.05.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 11.11.1966 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10528-п).

Сергієнко Іван Йосипович, 1901 р. н., 
с. Жуківка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Жуківка, робітник за-
лізниці. Заарештований 01.04.1944 р. За вироком 
ВТ Південно-Західної залізниці від 15.06.1944 р. за 
ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 25.04.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. –
Спр. 16507-п).

Сергієнко Іван Кононович, 1889 р. н., с. Високе 
Борзнянського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Високе, одноосібник. Заарештований 
01.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 24.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 16.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5370).

Сергієнко Іван Остапович, 1912 р. н., с. Ку-
чугури (нині с. Лісова Поляна) Бахмацько-
го р-ну, українець, письменний. Проживав у с. Ку-
чугури (нині с. Лісова Поляна), одноосібник. 
Заарештований у березні 1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 26.12.1931 р. справу припинено. Реабі-
літований 20.06.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2532).

Сергієнко Іван Пилипович, 1905 р. н., 
с. Титарівка Старобільського р-ну Ворошилов-
градської (нині Луганської) обл., українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем роботи, 
військовий дезінструктор санроти 1343 сп 399 сд. 
Заарештований 16.02.1944 р. За вироком ВТ 399 
Новозибковської сд від 20.02.1944 р. за ст. 58-10 
ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 
03.12.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15557-п).

Сергієнко Іван Степанович, 1909 р. н., 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Бахмач, одноосібник. 
Заарештований 19.01.1930 р. за підозрою у 
намаганні скоїти вбивство. 12.02.1930 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. 19.06.1930 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3008).

Сергієнко Іван Федорович, 1895 р. н., с. Високе 
Борзнянського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Високе, одноосібник. Заарештований 
28.11.1932 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 15.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 28.04.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5250).

Сергієнко Йосип Іванович, 1887 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, робітник залізниці. Заарештований 
02.02.1936 р. За вироком лінійного суду Південно-
Західної залізниці від 25.02.1936 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 2 роки. 
Реабілітований 20.11.1989 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 521-п).

Сергієнко Кирило Минович, 1893 р. н., 
с. Бреч Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Шкробове Щорського 
(нині Сновського) р-ну, колгоспник. Заарештова-
ний 17.07.1948 р. За вироком Чернігівського обл-
суду від 29.09.1948 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР за-



196

Реабілітовані історією. Чернігівська область

суджений до позбавлення волі у ВТТ на 25 років. 
За ухвалою судової колегії в кримінальних справах 
ВС СРСР від 30.11.1954 р. вирок скасовано, справу 
направлено на новий розгляд. 25.02.1955 р. справу 
припинено. Покарання відбував у Каргопольському 
ВТТ. Звільнений 25.12.1954 р. Реабілітований 
27.11.1997 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 7929-п).

Сергієнко Кузьма Фірсович, 1897 р. н., с. Жа-
дове Семенівського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Жадове, одноосібник. За-
арештований 21.06.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 03.02.1932 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 26.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10065).

Сергієнко Марія Остапівна, 1914 р. н., 
с. Кучугури Батуринського р-ну (нині с. Лісова 
Поляна Бахмацького р-ну), українка, освіта 
середня. Проживала у с. Кучугури (нині с. Лісова 
Поляна), колгоспниця. Заарештована 26.09.1943 р. 
За вироком ВТ військ НКВД по Сумській обл. від 
01.04.1945 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджена до 
позбавлення волі на 8 років. Звільнена 20.06.1951 р. 
Реабілітована 05.12.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15589-п).

Сергієнко Михайло Євгенович, 1894 р. н., 
смт Дігтярі Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Дігтярі, колгоспник. 
Заарештований 24.07.1941 р. За вироком ВТ 13 зсбр 
від 30.08.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до ВМП. Реабілітований 
24.10.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15256-п).

Сергієнко Михайло Іванович, 1914 р. н., 
смт Козелець Козелецького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислока-
ції в.ч. 5844, червоноармієць. Заарештований 
14.07.1938 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. 02.01.1939 р. 
справу припинено. Звільнений 21.01.1939 р. 
Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9960-п).

Сергієнко Михайло Федорович, 1904 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації 443 сп 160 сд, червоноармієць. 
Заарештований 28.08.1942 р. За вироком ВТ 6 А 
від 08.09.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 28.08.1996 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17656-п).

Сергієнко Омелян Миколайович, 1905 р. н., 
с. Високе Борзнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Високе, одноосібник. 
Заарештований 15.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
14.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
12.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6584).

Сергієнко Онисим Іванович, 1874 р. н., с. Кло-
чків Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Клочків, одноосібник. 
Заарештований 15.10.1929 р. За вироком Черні-
гівського окрсуду від 18.12.1929 р. за ст. 54-10 
КК УСРР засуджений до позбавлення волі з 
суворою ізоляцією на 2 роки та виселення за 
межі Чернігівської, Ніжинської, Конотопської, 
Глухівської округ на 5 років. Реабілітований 
26.06.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-328, оп.6, спр. 355).

Сергієнко Павло Ісакович, 1894 р. н., 
с. Радвине Сновського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Радвине, одноосібник. За-
арештований 23.03.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 25.08.1931 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до ВТТ на 
5 років. Реабілітований 09.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8813).

Сергієнко Павло Максимович, 1883 р. н., 
с. Карпівка Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Карпівка, одноосібник. Заарештований 
05.01.1929 р. За вироком Чернігівського окрсуду 
від 17.01.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі з суворою ізоляцією на 
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2 роки та виселення за межі Чернігівської, 
Ніжинської, Конотопської, Глухівської округ на 
5 років. Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.7, спр. 20).

Сергієнко Петро Максимович, 1884 р. н., 
с. Ошитки Вищедубечанського р-ну Київської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Красне 
Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, швець. 
Заарештований 23.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
01.12.1937 р. за проведення різкої націоналістичної 
агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 09.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
25.05.1963 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6253).

Сергієнко Семен Іванович, 1892 р. н., 
с. Головеньки Батуринського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав у 
с. Головеньки, без певних занять. Заарештований 
08.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 01.12.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Волзькому 
ВТТ. Реабілітований 25.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10200).

Сергієнко Сергій Андрійович, 1908 р. н., 
с. Веприк Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Веприк, робітник залізниці. Заарештований 
27.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 01.12.1937 р. за 
проведення антиколгоспної агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Покарання відбував в 
Онезькому ВТТ. Реабілітований 25.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10199).

Сергієнко Феодосій Єгорович, 1899 р. н., 
с. Райгородок Коропського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Райгородок, одноосібник. 
Заарештований 05.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 01.06.1933 р. справу припинено. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 

20.06.1939 р. За вироком виїзної сесії Чернігівського 
облсуду від 12.08.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 6 років. 
За ухвалою кримінальної колегії ВС УРСР від 
04.11.1939 р. засуджений до позбавлення волі на 
4 роки. Реабілітований 30.03.1998 р., 13.09.1991 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 6909, ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15117-п).

Сергієнко Феодосій Остапович, 1905 р. н., 
с. Кучугури Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кучугури, одноосібник. 
Заарештований 12.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою від 15.07.1932 р. справу направлено 
на припинення. Рішення відсутнє. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5139).

Сергіянський Сергій Гаврилович, 1880 р. н., 
с. Смяч Тупичівського (нині Сновського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Яськове 
Березнянського (нині Менського) р-ну, без певних 
занять. Заарештований 28.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив заходів партії, ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 24.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1610).

Сергов Василь Дмитрович, 1882 р. н., м. Одеса, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Чернігів, 
диспетчер. Заарештований 15.02.1931 р. за ст. 54-7 
КК УСРР. 19.02.1931 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. 06.03.1931 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6117).

Сергушко Семен Степанович, 1892 р. н., 
с. Іванківці Срібнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Іванківці, одноосіб-
ник. Заарештований 31.01.1930 р. 30.04.1930 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 13.07.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки 
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умовно. Реабілітований 07.12.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8168).

Сердюк Андрій Єлисейович, 1894 р. н., 
с. Липове Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Липове, одноосібник. 
Заарештований 14.01.1933 р. як антирадянський 
елемент. 30.03.1933 р. справу закрито. (ГДА СБ 
України, м. Суми. – Спр. 2228-п).

Сердюк Андрій Никифорович, 1872 р. н., 
с. Миси Ріпкинського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Тулія Ріпкинського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 16.10.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 25.10.1930 р. справу припи-
нено. (Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 237).

Сердюк Андрій Овсійович, 1923 р. н., смт Па-
рафіївка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у смт Парафіївка, тракторист. 
Заарештований 15.10.1943 р. за ст. 54-8 КК УРСР. 
За постановою від 26.01.1944 р. направлений до 
спецтабору НКВД для фільтрації. Реабілітований 
20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4043).

Сердюк Арсентій Олександрович, 1886 р. н., 
с. Гурбинці Варвинського (нині Срібнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Гурбинці, одноосібник. Заарештований 
02.04.1933 р. за ст. 54-13 КК УСРР. 22.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.02.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9747-п).

Сердюк Василь Степанович, 1915 р. н., 
с. Галків Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 873 сп 276 сд, червоноармієць. 
Заарештований 23.08.1941 р. За вироком ВТ 
276 сд від 01.09.1941 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції 
ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до ВМП. 
Розстріляний 01.10.1941 р. Реабілітований 
31.01.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15718-п).

Сердюк Василь Федорович, 1900 р. н., с. В’ю-

нище (приєднано до смт Сосниця) Сосницько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Київ, чорноробочий. Заарештований 
09.01.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 11.05.1932 р. 
справу закрито. Реабілітований 18.04.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2005).

Сердюк Володимир Олексійович, 1915 р. н., 
с. Галків Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Галків, 
колгоспник. Заарештований 01.08.1950 р. За 
постановою особливої наради при МГБ СРСР 
від 27.01.1951 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР 
направлений на примусове лікування. 29.11.1954 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.04.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2163).

Сердюк Гнат Васильович, 1907 р. н., 
м. Новгород-Сіверський, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Новгород-Сіверський, робіт-
ник залізниці. Заарештований 26.09.1943 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
24.06.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР ув’язнений 
до ВТТ на 8 років. Звільнений 03.09.1951 р. 
Реабілітований 13.09.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3547).

Сердюк Григорій Семенович, 1920 р. н., с. Бри-
гинці Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта незакінчена вища. Проживав у 
с. Бригинці, вчитель. Заарештований 13.07.1945 р. 
за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постановою військової 
прокуратури військ МВД по Чернігівській обл. від 
17.07.1946 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6151).

Сердюк Данило Іванович, 1895 р. н., с. Бо-
лотниця Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Болотниця, колгоспник. 
Заарештований 20.10.1937 р. За постановою 
особливої «трійки» при УНКВД по Полтавській 
обл. від 25.11.1937 р. за участь у діяльності 
контрреволюційного диверсійного угруповання 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
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02.11.1960 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.2, спр. 411).

Сердюк Іван Корнійович, 1898 р. н., с. Липове 
Талалаївського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Липове, одноосібник. Заарештований 
29.10.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 16.12.1930 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
заходів партії, висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 26.12.1989 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.2, спр. 957).

Сердюк Іван Омелянович, 1885 р. н., с. Липове 
Талалаївського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Липове, без певних занять. 
Заарештований 18.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.02.1931 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив заходів партії, висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.07.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.5, спр. 177).

Сердюк Іван Тимофійович, 1910 р. н., с. Зай-
ці Михайло-Коцюбинського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації 96 об обслуговування армій-
ської бази № 25, червоноармієць. Заарештований 
24.11.1941 р. За вироком ВТ 21 А від 20.12.1941 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до ВМП. 
За ухвалою ВТ Південно-Західного фронту 
від 02.01.1942 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
28.05.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17429-п).

Сердюк Іван Федорович, 1873 р. н., с. Роїще 
Чернігівського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Роїще, селянин. Заарештований 
02.05.1919 р. за участь у діяльності Союзу 
хліборобів-власників. 19.05.1919 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 08.07.1919 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.11.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 425).

Сердюк Карпо Олексійович, 1888 р. н., 
с. Липове Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Новопетрівське Та-
лалаївського р-ну, селянин. Звинувачувався за 
проведення антиколгоспної агітації. 19.09.1927 р. 
взятий на підписку про невиїзд. 23.12.1927 р. справу 
закрито. (Держархів Сумської області, ф. Р-5839, 
оп.1, спр. 3601).

Сердюк Костянтин Олексійович, 1885 р. н., 
смт Сосниця Сосницького р-ну, українець. 
Проживав у смт Сосниця, тесля. Заарештований 
03.06.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 25.08.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 22.01.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1072).

Сердюк Людмила Адамівна, 1896 р. н., м. Жи-
томир, українка, освіта початкова. Проживала у 
м. Батурин Бахмацького р-ну, домогосподарка. 
Заарештована 30.03.1922 р. за проведення анти-
радянської агітації. 02.04.1922 р. звільнена на під-
писку про невиїзд. За постановою Чернігівсько-
го губревтрибуналу від 10.08.1922 р. справу 
закрито. Реабілітована 23.03.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 2918).

Сердюк Максим Васильович, 1889 [1890] р. н., 
смт Парафіївка Ічнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у смт Парафіївка, 
одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Заарештований 30.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 13.07.1989 р., 25.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5864, 10223).

Сердюк Маркіян Іванович, 1889 р. н., с. Заїзд 
Прилуцького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Заїзд, одноосібник. Заарештований 
03.05.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. За 
постановою Прилуцького окрсуду від 24.06.1930 р. 
з-під варти звільнений. Реабілітований 29.06.1998 р. 
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(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9645).

Сердюк Микола Петрович, 1903 р. н., 
м. Прилуки, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Прилуки, службовець. Заарештований 
27.03.1939 р. За вироком лінійного суду Південно-
Західної залізниці від 21.04.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
у віддалених місцях на 5 років. За ухвалою 
залізничної колегії ВС СРСР від 27.08.1939 р. вирок 
змінено, засуджений до позбавлення волі на 3 роки. 
Реабілітований 02.03.1993 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 7105-п).

Сердюк Микола Федорович, 1887 р. н., 
с. Галків Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Галків, 
без певних занять. Заарештований 26.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 29.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 21.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10350).

Сердюк Митрофан Данилович, 1890 р. н., 
с. Маньки Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Маньки, одноосібник. 
Заарештований 10.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.11.1937 р. за проведення контрреволюцій-
ної агітації застосована ВМП. Розстріляний 
10.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
17.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9432).

Сердюк Павло Захарович, 1892 р. н., с. Григо-
ро-Іванівка (нині с. Ніжинське) Ніжинсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Кандидат в 
члени ВКП(б). Проживав у м. Ніжин, дорожний 
майстер. Заарештований 16.11.1943 р. За вироком 
ВТ Південно-Західної залізниці від 14.04.1944 р. 
за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 30.05.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16412-п).

Сердюк Павло Іванович, 1895 р. н., с. Голубичі 
Ріпкинського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Голубичі, колгоспник. Заарештований 
05.05.1938 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
28.04.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у віддалених місцях на 4 роки. 
За ухвалою судової колегії в кримінальних справах 
ВС УРСР від 19.07.1939 р. вирок скасовано, справу 
направлено на новий розгляд. За вироком судової 
колегії Чернігівського облсуду від 10.08.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 3 роки. За ухвалою кримінальної 
колегії ВС УРСР від 11.11.1939 р. справу закрито. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 4929-п).

Сердюк Панас Євтихійович, 1884 р. н., 
с. Довгалівка Талалаївського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Довгалівка, без 
певних занять. Заарештований 31.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігівській 
обл. від 24.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянського угруповання застосована 
ВМП. Розстріляний 15.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 26.12.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.6, спр. 722).

Сердюк Петро Дмитрович, 1897 р. н., с. Гал-
ків Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у х. Си-
дорівка Любецького р-ну (приєднано до м. Лю-
беч Ріпкинського р-ну), без певних занять. 
Заарештований 10.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
15.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив заходів партії, ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Ягринсько-
му ВТТ. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8899).

Сердюк Петро Олексійович, 1903 р. н., с. Ко-
зел (нині смт Михайло-Коцюбинське) Черні-
гівського р-ну, українець, малописьменний. Про-
живав у с. Козел (нині смт Михайло-Коцюбин-
ське), одноосібник. Заарештований 09.07.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 26.10.1932 р. за ст. 54-10 КК 
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УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 14.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6659).

Сердюк Петро Павлович, 1864 р. н., с. Єньків 
Чернігівського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у с. Єньків, одноосібник. Заарештова-
ний 27.01.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 15.05.1933 р. справу припинено. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8733-8747).

Сердюк Петро Якович, 1879 р. н., с. Но-
вопетрівське Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Новопетрівське, селянин. 
Звинувачувався за проведення антиколгоспної 
агітації. 19.09.1927 р. взятий на підписку про 
невиїзд. 23.12.1927 р. справу закрито. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-5839, оп.1, спр. 3601).

Сердюк Семен Власович, 1873 р. н., с. Роїще 
Чернігівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Член ВКП(б) з 1918 р. до 1925 р. Проживав у 
с. Роїще, колгоспник. Заарештований 29.05.1938 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 29.12.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 14.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2954).

Сердюк Степан Лукич, 1884 р. н., с. Гусавка 
Березнянського (нині Менського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Гусавка, одно-
осібник. Заарештований 10.01.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР. 04.04.1933 р. справу припинено. Реа-
білітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9748-п).

Сердюк Тетяна Гнатівна, 1898 р. н., м. Хер-
сон, українка, освіта початкова. Проживала у м. Ні-
жин, домогосподарка. Заарештована 29.01.1938 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 22.03.1938 р. як член сім’ї зрадника 
Батьківщини ув’язнена до ВТТ на 8 років. Відбу-
вала покарання у Карагандинському ВТТ. Звільне-
на 28.01.1946 р. Реабілітована 07.05.1955 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2767).

Сердюк Федір Іванович, 1896 р. н., с. Локнисте 
Березнянського (нині Менського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Локнисте, 
колгоспник. Заарештований 12.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 31.03.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської есерівської повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 08.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 15.03.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3306).

Сердюк Федір Петрович, 1914 р. н., с. Змітнів 
Менського (нині Сосницького) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Змітнів, 
одноосібник. Заарештований 30.07.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою від 09.09.1932 р. 
справу направлено на припинення. Рішення 
відсутнє. Реабілітований 25.04.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2168).

Сердюк Юхим Йосипович, 1900 р. н., с. Іван-
город Бахмацького (нині Ічнянського) р-ну, укра-
їнець, освіта середня. Проживав у с. Івангород, 
колгоспник. Заарештований 19.12.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 22.02.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9232).

Сердюченко Хрисанф Кузьмич, 1889 р. н., 
Полтавська обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Сосниця Сосницького р-ну. 
Заарештований 16.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
03.01.1932 р. за ст. 54-11 КК УСРР позбавлений пра-
ва проживання в Україні, Москві, Ленінграді, ПКК, 
означених округах та прикордонних округах на 
3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9184).

Серебряна Бела Мойсеївна, 1909 р. н., м. Щорс 
Щорського р-ну (нині м. Сновськ Сновського р-ну), 
єврейка, освіта вища. Проживала у м. Чернігів, ла-
борант-хімік. Заарештована 29.10.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
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26.03.1938 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
ув’язнена до ВТТ на 8 років. Відбувала покарання в 
Акмолинському відділенні Карагандинського ВТТ. 
Звільнена 04.04.1946 р. Реабілітована 28.09.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2607).

Серебрянець Іван Гнатович, 1888 р. н., 
м. Кролевець Чернігівської губ. (нині Сумської 
обл.), українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, сторож. Заарештований 06.11.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 27.01.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 5 років. На час 
другого арешту – муляр-кровельник засолзаво-
ду. Заарештований 26.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.09.1937 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності ув’язнений до ВТТ на 8 років. Відбував 
покарання у Буреїнському ВТТ. Реабілітований 
24.12.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4569-4570).

Серебряний Григорій Якович, 1908 р. н., 
м. Прилуки, єврей, освіта середня. Проживав 
у м. Прилуки, робітник. Заарештований 
08.02.1927 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 21.02.1927 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 14.12.1927 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6245).

Серебряний Лейб Бенціонович, 1908 р. н., 
м. Городня Городнянського р-ну, єврей, освіта 
середня. Проживав у м. Городня, учень. 
Заарештований 29.07.1926 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
15.10.1926 р. за ст. 61 КК РСФРР висланий до Ка-
захстану на 3 роки. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ОГПУ від 15.04.1927 р. вислання 
до Казахстану замінити на висилку до Палестини 
через один з південних портів СРСР. Реабілітований 
28.10.1993 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11947).

Середа Володимир Андрійович, 1889 р. н., 
с. Ялувка Білостоцького повіту Підляського воє-

водства, Польща, білорус, освіта духовна. Про-
живав у м. Прилуки, інспектор райфінвідділу. 
Заарештований 31.03.1938 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 20.05.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 5 років. Реабілітований 30.08.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15218-п).

Середа Гаврило Михайлович, 1892 р. н., 
с. Смолянка Олишівського (нині Куликівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Смолянка, одноосібник. Заарештований 
28.03.1931 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 10.05.1931 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
На час другого арешту – мешканець смт Козелець 
Козелецького р-ну, робітник сінопункту. За-
арештований 24.12.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
27.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 07.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 03.03.1988 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7712).

Середа Григорій Данилович, 1892 р. н., с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте, колгоспник. Заарештований 17.06.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 19.08.1937 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної повстанської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 31.08.1937 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11001).

Середа Дмитро Юхимович, 1902 р. н., 
с. Городня Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Городня, 
одноосібник. Заарештований 03.04.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 01.06.1932 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5100).

Середа Іван Григорович, 1892 р. н., с. Дубовий 
Гай Прилуцького р-ну, українець, освіта початко-



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

203

ва. Проживав у с. Дубовий Гай, одноосібник. За-
арештований 05.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 18.01.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8219).

Середа Іван Кіндратович, 1890 р. н., с. Смо-
лянка Чернігівського р-ну, українець. Прожи-
вав у м. Чернігів, охоронець. Заарештований 
08.12.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 10.12.1937 р. за про-
ведення антиколгоспної агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Волзько-
му ВТТ. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10735).

Середа Іван Юхимович, 1887 р. н., 
с. Кобижча Бобровицького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Кобижча, селянин. 
Заарештований 29.05.1921 р. Втік з-під варти 
05.07.1921 р. Заарештований 06.04.1922 р. За 
вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
10.06.1922 р. як ворог пролетарської революції 
та контрреволюціонер засуджений до громад-
ськопримусових робіт на 3 роки. За ухвалою 
Чернігівського губсуду від 08.06.1923 р. від 
покарання звільнений. Реабілітований 19.08.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 5625).

Середа Мина Іванович, 1902 р. н., с. Камінь 
Грем’яцького (нині Новгород-Сіверського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Член КП(б)У до 
1934 р. Проживав у с. Камінь, бригадир. За-
арештований 04.10.1937 р. За вироком судової 
колегії Чернігівського облсуду від 14.06.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 5 років. Реабілітований 24.07.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14602-п).

Середа Митрофан Якимович, 1891 р. н., с. Ми-
колаївка Березнянського (нині Менського) р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ми-
колаївка, одноосібник. Заарештований 30.01.1930 р. 
За постановою особливої наради при Коле-

гії ГПУ УСРР від 29.03.1930 р. за ст.ст. 54-10, 
54-12 КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 16.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5330).

Середа Михайло Опанасович, 1895 р. н., 
українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Чернігів, майстер. Заарештований 19.08.1938 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 12.01.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2634).

Середа Ольга Трохимівна, 1914 р. н., с. Го-
родня Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, укра-
їнка. Проживала у с. Городня, колгоспниця. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
06.01.1945 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
вислана до Північно-Казахстанської обл. Казахської 
РСР на 5 років. Померла 06.05.1945 р. Реабілітована 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8414).

Середа Пантелій Зіновійович, 1882 р. н., с. Ка-
мінь Грем’яцького (нині Новгород-Сіверсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Камінь, колгоспник. Заарештований 28.04.1941 р. 
За вироком ВТ військ НКВД по Київській обл. від 
24.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 6 років. Реабілітова-
ний 24.01.1990 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 2909-п).

Середенко Михайло Іванович, 1905 р. н., 
с. Іваниця Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Іваниця, 
робітник радгоспу. Заарештований 13.02.1938 р. за 
ст. 54-11 КК УРСР. 15.05.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1453).

Середенко Мусій Іванович, 1899 р. н., с. Івани-
ця Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Іваниця, рахів-
ник. Заарештований 17.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
20.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

ції застосована ВМП. Розстріляний 28.09.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 25.07.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4123).

Середка Пилип Григорович, 1878 р. н., с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, укра-
їнець, освіта середня. Проживав у смт Кули-
ківка Куликівського р-ну, директор райлісгоспу. 
Заарештований 06.06.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УРСР. 19.12.1938 р. справу закрито. Реабілітова-
ний 29.01.1996 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 98).

Середко Василь Трохимович, 1900 р. н., с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, укра-
їнець. Проживав у с. Веркіївка (нині с. Вертіївка), 
одноосібник. Заарештований 20.10.1930 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної організа-
ції. Рішення по справі відсутнє. Реабілітований 
28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 273).

Серенсен Анатолій Вольдемарович, 1893 р. н., 
м. Калуга, РФ, росіянин, освіта незакінчена вища. 
Проживав за місцем дислокації окремої роти 
зв’язку 1 бр 3 сд, командир телеграфного взводу. 
Заарештований 09.04.1920 р. За постановою 
особливого відділу Південно-Західного фронту 
від 23.04.1920 р. як перебіжчик направлений 
до трудового табору на Урал. Реабілітований 
18.12.1997 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9160-п).

Сереченко [Сериченко] Гнат Михайлович, 
1871 р. н., с. Петрушин Чернігівського р-ну, укра-
їнець, малописьменний. Проживав у с. Петру-
шин, селянин. Заарештований 28.11.1920 р. За пос-
тановою Чернігівської губЧК від 28.12.1920 р. за 
підозрою у підготовці контрреволюційного зако-
лоту ув’язнений до концтабору на 1 рік. Звільне-
ний за амністією 19.04.1921 р. Реабілітований 
27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4688).

Сержан Іван Миколайович, 1892 р. н., с. Крас-
не Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, укра-

їнець, освіта початкова. Проживав у с. Красне, 
одноосібник. Заарештований 18.10.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР вис-
ланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – мешканець м. Чернігів, тесля. 
Заарештований 24.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 08.05.1965 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5271, 5272).

Сержан Кирило Леонтійович, 1890 р. н., с. Кра-
сне Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
грабар. Заарештований 24.10.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10461).

Сержан Макар Левкович, 1884 р. н., с. Красне 
Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Красне, одноосібник. 
Заарештований 02.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
25.01.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5105).

Серновець Юхим Павлович, 1896 р. н., с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіївка 
(нині с. Вертіївка), робітник. Заарештований 
11.09.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 27.06.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 969).

Сетгофер Едуард Олександрович, 1907 р. н., 
м. Київ, угорець, освіта середня. Проживав у м. Чер-
нігів, технік зв’язку. Заарештований 30.05.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Київ-
ській обл. від 21.09.1938 р. за проведення шпи-
гунської діяльності застосована ВМП. Розстріля-
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ний 25.09.1938 р. Реабілітований 14.03.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7757).

Сетерич Василь Сергійович, 1903 р. н., м. Го-
родня Городнянського р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав у м. Городня, без певних занять. За-
арештований 09.03.1938 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 03.05.1938 р. 
за проведення антирадянської агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 21.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11263).

Сетько Антон Осипович, 1902 р. н., Грод-
ненська обл., Білорусь, росіянин, освіта середня 
спеціальна. Член ВКП(б) до 1937 р. Проживав 
за місцем дислокації 58 ае 51 абр, командир. 
Заарештований 03.11.1937 р. за ст.ст. 58-1 «б», 
58-7, 58-8, 58-11 КК РРФСР. 26.09.1939 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 18.12.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5779-5781).

Сечевиця Михайло Олексійович, 1909 р. н., 
смт Березна Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Березна, шофер. 
Заарештований 12.10.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. 22.12.1944 р. справу припинено в зв’язку 
зі смертю обвинуваченого. Покінчив життя само-
губством 28.11.1944 р. Реабілітований 26.04.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 593).

Сечевський Павло Ісакович, 1875 р. н., 
с. Сергіївка Прилуцького р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Сергіївка, одноосібник. 
Заарештований 04.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 01.06.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 22.12.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6949).

Сечка Петро Тимофійович, 1885 р. н., с. Но-
селівка Борзнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Доч (нині с. Велика 
Доч) Борзнянського р-ну, без певних занять. 

Заарештований 02.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
24.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 15.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8917).

Сечкарьова Ольга Василівна, 1889 р. н., с. Хо-
тминівка Глухівського повіту Чернігівської губ. 
(нині Глухівського р-ну Сумської обл.), українка, 
неписьменна. Проживала у с. Хотминівка, селянка. 
Заарештована 25.03.1920 р. за співробітництво з 
гайдамаками. 31.03.1920 р. звільнена з-під варти, 
передана на поруки жителям села. 20.04.1920 р. 
справу припинено. Реабілітована 30.12.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 732).

Сещенко Дмитро Пилипович, 1882 р. н., 
смт Понорниця Коропського р-ну, українець. Про-
живав у смт Понорниця, одноосібник. Заареш-
тований 20.11.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 05.01.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 26.04.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4719).

Сещенко Ісак Степанович, 1913 р. н., смт По-
норниця Коропського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у смт Понорниця, одноосібник. За-
арештований 27.06.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 03.02.1932 р. 
за ст. 54-2 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. Реабілітований 25.03.1967 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7969).

Сещенко Кузьма Степанович, 1906 р. н., 
смт Понорниця Коропського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у смт Понорниця, 
одноосібник. Заарештований 02.06.1931 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 03.02.1932 р. за ст. 54-2 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітова-
ний 25.03.1967 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7969).
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Сещенко Михайло Степанович, 1907 р. н., 
смт Понорниця Коропського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у смт Понорниця, 
одноосібник. Заарештований 27.06.1931 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 03.02.1932 р. за ст. 54-2 КК УСРР висла-
ний до Північного краю на 3 роки. Реабілітова-
ний 25.03.1967 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7969).

Сещенко Федір Степанович, 1915 р. н., 
смт Понорниця Коропського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у смт Понорниця, 
одноосібник. Заарештований 22.06.1931 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 07.12.1931 р. справу 
припинено. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7969).

Сєдов Микола Прохорович, 1922 р. н., Туль-
ська обл., РФ, росіянин, освіта початкова. Прожи-
вав за місцем дислокації 154 орз, червоноармієць. 
Заарештований 03.08.1942 р. За вироком ВТ 
59 ск від 06.09.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 10 
років. Реабілітований 23.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14691-п).

Сєренок Ілля Овсійович, 1900 р. н., Гомель-
ська обл., Білорусь, білорус, малописьменний. Про-
живав у с. Ільмівка Добрянського (нині Город-
нянського) р-ну, колгоспник. Заарештований 
18.09.1939 р. За вироком 204 ВТ від 08.03.1940 р. за 
ст.ст. 17-54-8 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 3 роки. Реабілітований 11.09.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15862-п).

Сєрков Іван Дем’янович, 1891 р. н., с. Гнізди-
ще Городнянського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у м. Городня Городнянського р-ну, ван-
тажник. Заарештований 30.01.1933 р. За пос-
тановою «трійки» при ПП ОГПУ по БСРР від 
05.04.1933 р. за ст.ст. 72, 76 КК БСРР ув’язнений 
до ВТТ на 5 років. За постановою «трійки» при 
ПП ОГПУ по БСРР від 05.07.1933 р. увязнений до 
ВТТ на 3 роки умовно. Реабілітований 22.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11239).

Сєрооков Тимофій Маркович, 1899 р. н., 
с. Ядути Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Іркутськ, РФ, шофер. 
Заарештований 10.10.1938 р. за ст. 54-13 КК УРСР. 
17.12.1940 р. справу припинено. Реабілітований 
23.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3007).

Сибіль Яків Микитович, 1881 р. н., с. Крас-
не Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, укра-
їнець, письменний. Проживав у с. Глибоке Бах-
мацького р-ну, одноосібник. Заарештований 
02.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 01.03.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 12.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5435).

Сибіряк Анна Овсіївна, 1897 р. н., м. Ромни 
Полтавської губ. (нині Сумської обл.), єврейка, 
освіта вища. Проживала у м. Чернігів, лікар. 
Заарештована 13.09.1937 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 02.11.1937 р. 
як член сім’ї зрадника Батьківщини ув’язнена 
до ВТТ на 8 років. Покарання відбувала в Усть-
Вимському ВТТ. Реабілітована 10.04.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1956).

Сибіряк [Турецький] Данило Ілліч, 1894 р. н., 
м. Турець Корелицького р-ну Новогрудського воє-
водства, Польща (нині Гродненської обл., Біло-
русь), єврей, освіта початкова. Член ВКП(б). Про-
живав у м. Чернігів, голова міської ради народ-
них депутатів. Заарештований 18.07.1937 р. За ви-
роком ВК ВС СРСР від 11.09.1937 р. за ст.ст. 54-8, 
54-11 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 12.09.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
18.07.1957 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. –  
Спр. 4153-п).

Сивак Дмитро Григорович, 1898 р. н., с. Оле-
нівка Борзнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Оленівка, без певних за-
нять. Заарештований 03.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
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09.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, застосована ВМП. Розстріляний 02.12.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10769).

Сивак Пилип Трохимович, 1907 р. н., с. Ли-
зунівка Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Лизунівка, одно-
осібник. Заарештований 23.02.1931 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 06.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки умовно. Реабілітова-
ний 14.07.1989 р. (Держархів Чернігівської обла-
сті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5949).

Сивел Митрофан Федорович, 1892 р. н., 
с. Ляшківці Сосницького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Ляшківці, гончар. 
Заарештований 04.05.1938 р. За вироком 435 ВТ 
КВО від 13.02.1939 р. за ст. 54-8 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 8 років. Реабілітований 20.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15191-п).

Сивель Єфросинія Гаврилівна, 1892 р. н., 
с. Ляшківці Сосницького р-ну, українка, ма-
лописьменна. Проживала у с. Ляшківці, колгоспни-
ця. Заарештована 29.05.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. 28.06.1945 р. справу припинено в зв’яз-
ку зі смертю обвинуваченої. Померла у лікарні 
20.06.1945 р. Реабілітована 27.11.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4549).

Сивенко Дмитро Семенович, 1881 р. н., 
м. Горлівка Донецької обл., українець, освіта вища. 
Проживав у м. Городня Городнянського р-ну, 
завуч. Заарештований 28.08.1935 р. 25.03.1936 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За вироком 
Чернігівського облсуду від 01.11.1936 р. за 
ст. 54-12 КК УСРР виправданий. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 55-п).

Сивець Іван Матвійович, 1888 р. н., с. Нові 
Боровичі Щорського (нині Сновського) р-ну, 

українець, освіта початкова. Проживав у с. Нові 
Боровичі, колгоспник. Заарештований 17.11.1937 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 02.12.1937 р. 
справу припинено. Заарештований 26.03.1944 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
14.07.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений 
до 15 років каторжних робіт. Реабілітований 
29.07.1997 р., 18.08.1994 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2626, ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16590-п).

Сивець Павло Оникійович, 1889 р. н., с. Рай-
городок Коропського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Райгородок, одноосібник. 
Заарештований 05.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 01.06.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 30.03.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6909).

Сивець Пилип Михайлович, 1899 р. н., 
с. Сивці Вілейського р-ну Мінської обл., Білорусь, 
білорус, освіта початкова. Проживав у м. Батурин 
Бахмацького р-ну, начальник районного відділу 
зв’язку. Заарештований 19.09.1944 р. За вироком
ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
15.09.1946 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР виправданий. 
Звільнений 15.10.1946 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 1296-п).

Сивець Федір Якович, 1895 р. н., с. Райгоро-
док Коропського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Райгородок, одноосібник. 
Заарештований 05.03.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою особливої наради при Ко-
легії ГПУ УСРР від 01.06.1933 р. справу при-
пинено. Реабілітований 30.03.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6909).

Сивко Петро Філаретович, 1902 р. н., с. Редь-
ківка Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Редь-
ківка, колгоспник. Заарештований 09.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації передбачена ВМП. Реабілі-



208

Реабілітовані історією. Чернігівська область

тований 24.12.1960 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4566).

Сивоголовко Арсеній Юхимович, 1874 р. н., 
х. Грузьке (приєднано до с. Нова Басань) Бобро-
вицького р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у х. Грузьке (приєднано до с. Нова Басань), 
одноосібник. Заарештований 29.01.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 01.03.1933 р. справу припине-
но. Реабілітований 30.01.1998 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 9499-п).

Сивоголовко Митрофан Іванович, 1907 р. н., 
с. Бригинці Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Бригинці, одноосібник. Заарештований 
25.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки. Реабілітований 31.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5766).

Сивоголовко Петро Кирилович, 1914 р. н., 
с. Мочалище Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Мочалище, ветеринарний санітар. 
Заарештований 06.11.1937 р. За вироком спецколегії 
Чернігівського облсуду від 19.04.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14848-п).

Сивоголовко Федір Архипович, 1897 р. н., 
с. Мочалище Новобасанського (нині Бобро-
вицького) р-ну, українець, письменний. Прожи-
вав у с. Мочалище, колгоспник. Заарештований 
29.09.1937 р. За вироком спецколегії Чернігівсько-
го облсуду від 19.04.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
5 років. Реабілітований 19.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14848-п).

Сивоголовко Федір Ілліч, 1902 р. н., с. Бригин-
ці Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, письменний, червоноармієць. Перебу-
вав у таборі військовополонених у м. Новозиб-
ков. Заарештований 12.10.1943 р. за ст. 58-1 «б» 

КК РРФСР. 01.11.1943 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5090).

Сивоконь Леонтій Михайлович, 1906 р. н., 
с. Об’єднане Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Об’єднане, 
колгоспник. Заарештований 15.04.1938 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 06.12.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1447).

Сивоконь Михайло Сергійович, 1899 р. н., 
с. Карасівка Понорницького р-ну (приєднано 
до с. Об’єднане Новгород-Сіверського р-ну), 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ка-
расівка (приєднано до с. Об’єднане), бригадир. 
Заарештований 05.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянської 
української націоналістичної контрреволюцій-
ної організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
07.08.1968 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8016).

Сивоконь Семен Савич, 1882 р. н., с. Об’єд-
нане Новгород-Сіверського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Об’єднане, колгоспник. 
Заарештований 15.04.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 
ч. 2 КК УРСР. 17.03.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1388).

Сивоконь Яків Савович, 1879 р. н., с. Карасів-
ка Понорницького р-ну (приєднано до с. Об’єд-
нане Новгород-Сіверського р-ну), українець, пись-
менний. Проживав у с. Карасівка (приєднано 
до с. Об’єднане), колгоспник. Заарештований 
04.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянської української на-
ціоналістичної повстанської організації застосова-
на ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 07.08.1968 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8616).
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Сиволожський Василь Матвійович, 1895 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пет-
рівське (нині с. Вишневе) Бахмацького р-ну, 
чорноробочий. Заарештований 28.05.1933 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 09.11.1933 р. справу 
направлено прокурору на припинення. Рішення 
по справі відсутнє. Реабілітований 22.04.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2051).

Сиволожський Матвій Миронович, 1897 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Рубанка, тесля. Заарештований 11.03.1938 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. 22.06.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 31.01.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 200).

Сиволожський Михайло Якович, 1907 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Рубанка, 
молотобоєць. Заарештований 28.05.1933 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 09.11.1933 р. справу 
направлено прокурору на припинення. Рішення 
по справі відсутнє. Реабілітований 22.04.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2051).

Сиволожський Олександр Якович, 1902 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Рубанка, робітник радгоспу. Заарештований 
28.05.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 08.12.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2051).

Сиволожський Семен Федорович, 1890 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Ніжин, 
бухгалтер. Заарештований 20.04.1938 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 23.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської української націоналістичної 

повстанської організації застосована ВМП. Роз-
стріляний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 28.06.1958 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3493-3494).

Сиволожський Федір Сергійович, 1886 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Рубан-
ка, колгоспник. Заарештований 12.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської української націоналістичної 
повстанської організації застосована ВМП. Роз-
стріляний 15.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 05.05.1962 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4910).

Сиволожський Яків Павлович, 1874 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Рубан-
ка, одноосібник. Заарештований 01.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 01.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 19.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6054).

Сиволозський Петро Степанович, 1909 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, письменний. Проживав за місцем дис-
локації 848 сп 267 сд, червоноармієць. Заарешто-
ваний 14.10.1941 р. за ст.ст. 19-58-1 «а» КК РРФСР. 
09.12.1941 р. справу припинено. Реабілітований 
20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3067).

Сивопляс Євстратій Петрович, 1894 р. н., 
с. Орлівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Орлівка, одноосібник. 
Заарештований 06.04.1930 р. За вироком Чернігів-
ського окрсуду від 27.04.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР засуджений до позбавлення волі на 
3 роки. Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.7, спр. 60).

Сивопляс Феофан Пантелійович, 1904 р. н., 
с. Орлівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
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середня. Проживав у м. Київ, без певних занять. 
Заарештований 10.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
22.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11466).

Сиворакша Василіса Тихонівна, 1918 р. н., 
с. Киріївка Сосницького р-ну, українка, освіта 
початкова. Проживала у с. Киріївка, колгоспниця. 
08.12.1944 р. взята на підписку про невиїзд. За 
постановою особливої наради при МВД СРСР від 
10.06.1946 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
вислана до Північно-Казахстанської обл. Казах-
ської РСР на 5 років. За постановою особливої 
наради при МВД СРСР від 23.08.1947 р. термін 
покарання знижено до фактично відбутого. 
Реабілітована 25.06.1994 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12106).

Сиворакша Данило Пилипович, 1882 р. н., 
с. Киріївка Сосницького р-ну, малописьменний. 
Проживав у с. Киріївка, колгоспник. Заарештований 
18.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної контрреволюційної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 13.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 02.08.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3589-3594).

Сиворакша Михайло Антонович, 1910 р. н., 
с. Киріївка Сосницького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Киріївка, одноосіб-
ник. Заарештований 23.11.1931 р. за ст.ст. 54-8, 
54-11 КК УСРР. 24.06.1932 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9294).

Сиворакша Спиридон Аврамович, 1876 р. н., 
с. Загребелля Сосницького р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у с. Загребелля, пенсіо-
нер. Заарештований 21.09.1937 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. 30.11.1937 р. справу припинено. 
Заарештований 09.04.1938 р. За постановою 

«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
13.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 26.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 31.01.1996 р., 25.07.1959 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 189, 
4149-4152).

Сиворакша Федір Григорович, 1895 р. н., 
с. Киріївка Сосницького р-ну. Проживав за міс-
цем дислокації 153 сп 80 сд, червоноармієць. За-
арештований 16.05.1942 р. за ст.ст. 19-58-1 «б» 
КК РРФСР. За вироком ВТ 54 А від 04.06.1942 р. 
справу припинено. Реабілітований 13.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5050, 3882).

Сивочко Ганна Євдокимівна, 1910 р. н., 
с. Никонівка Срібнянського р-ну, українка, освіта 
початкова. Проживала у с. Никонівка, колгоспниця. 
Заарештована 01.08.1941 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 28.08.1941 р. 
згідно з Указом Президії ВР СРСР від 06.07.1941 р. 
засуджена до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітована 31.03.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16488-п).

Сивун Іван Васильович, 1901 р. н., с. Ша-
повалівка Борзнянського р-ну, українець. Про-
живав у с. Мацько-Іванівське Борзнянського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 22.02.1931 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 12.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7713).

Сивуха Іван Данилович, 1908 р. н., с. Хотуни-
чі Щорського (нині Сновського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Хотуничі, 
одноосібник. Заарештований 10.12.1928 р. За ви-
роком Чернігівського окрсуду від 19.09.1929 р. 
за ст. 54-8 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі з суворою ізоляцією на 10 років. Реабілітова-
ний 30.06.1999 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-328, оп.6, спр. 299).
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Сивуха Іван Петрович, 1890 р. н., с. Сивухи 
Козелецького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Сивухи, одноосібник. Заарештований 
22.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 28.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. Звільнений у червні 1933 р. На 
час другого арешту – колгоспник. Заарештований 
22.12.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР. 15.01.1938 р. 
справу припинено. Звільнений 17.01.1938 р. 
Реабілітований 11.05.1989 р., 28.10.1996 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 
5437, 752).

Сивцов Федір Михайлович, 1899 р. н., Ві-
ленська губ., білорус, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Батурин Батуринського (нині Бахмацько-
го) р-ну, кочегар. Заарештований 21.09.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 31.12.1937 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. 26.09.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1681).

Сигаєв Валентин Іванович, 1902 р. н., 
м. Харків, українець, освіта початкова. Проживав 
у трудкомуні НКВД, інструктор побуту. 
Заарештований 23.03.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
03.06.1930 р. за ст.ст. 54-8, 54-10 КК УСРР 
застосована ВМП. Розстріляний 15.06.1930 р. 
у м. Прилуки. Реабілітований 22.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10996).

Сигута Микола Андрійович, 1877 р. н., 
с. Шептаки Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Шептаки, 
одноосібник. Заарештований 10.02.1931 р. За по-
становою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 31.03.1931 р. за ст.ст. 20-54-8, 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
На час другого арешту – мешканець м. Новго-
род-Сіверський, тесля. Заарештований 18.08.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 09.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, розповсюдження про-

вокаційних чуток про війну передбачена ВМП. 
Реабілітований 20.06.1989 р., 08.10.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6809, 4560).

Сидень Степан Іванович, 1914 р. н., с. Безуг-
лівка Ніжинського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Безуглівка, колгоспник. 
Заарештований 27.06.1941 р. За вироком ВТ 
Челябінського гарнізону від 11.09.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 15.07.1994 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16677-п).

Сидір [Ізраїльтянин]. Проживав у с. Держанів-
ка Носівського р-ну. Повідомити дані про себе 
відмовився. Заарештований 11.03.1935 р. За по-
становою особливої наради при НКВД СРСР від 
21.12.1935 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР ув’язнений 
до ВТТ на 5 років. Відбував покарання в Ухтинсько-
Печорському ВТТ. Реабілітований 31.03.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12051).

Сидора Микола Семенович, 1918 р. н., 
с. Іржавець Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Прилуки, 
студент. Заарештований 25.01.1935 р. 29.03.1935 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За вироком 
спецколегії Чернігівського облсуду в м. Прилуки 
від 16.05.1935 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 22.06.1993 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16153-п).

Сидоренко Анастасія Омелянівна, 1920 р. н., 
с. Черневе Глухівського р-ну Сумської обл., 
українка, освіта середня. Проживала у м. Чернігів, 
статистик. Заарештована 20.10.1943 р. За постано-
вою особливої наради при НКВД СРСР від 
01.04.1944 р. за ст. 58-1 «а» КК РРФСР ув’язнена 
до ВТТ на 5 років. Реабілітована 12.05.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11991).

Сидоренко Андрій Андрійович, 1897 р. н., 
с. Городня Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
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українець, малописьменний. Проживав у с. Го-
родня, одноосібник. Заарештований 16.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 09.03.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 19.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7553).

Сидоренко Андрій Федорович, 1894 р. н., 
с. Сергіївка Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав у 
с. Лемеші Козелецького р-ну, робітник радгоспу. 
Заарештований 21.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
28.12.1937 р. за проведення антиколгоспної агітації, 
розповсюдження провокаційних чуток застосована 
ВМП. Розстріляний 13.01.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 21.07.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11027).

Сидоренко Андрій Федорович, 1912 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, ветеринарний санітар. Заарештований 
22.08.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР. 01.04.1938 р. 
справу припинено. Звільнений з-під варти 
09.04.1938 р. Реабілітований 27.12.1995 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 23).

Сидоренко Андрій Федорович, 1878 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіївка 
(нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарештований 
08.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 22.02.1930 р. як 
антирадянський елемент висланий до Північного 
краю на 3 роки. Реабілітований 26.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11021).

Сидоренко Андрій Якович, 1897 р. н., х. Пи-
липоновський Ніжинського повіту, українець, осві-
та початкова. Проживав у х. Пилипоновський, мі-
ліціонер. Заарештований 02.02.1921 р. за саботаж. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
06.03.1921 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 21.02.1921 р. Реабілітований 25.03.1999 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 3288).

Сидоренко Василь Андрійович, 1910 р. н., 
с. Берків (нині с. Пилятин) Козелецького р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав за міс-
цем дислокації 515 сп 134 сд, червоноармієць. За-
арештований 14.07.1942 р. За вироком ВТ 134 сд
від 09.08.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
Реабілітований 28.05.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17464-п).

Сидоренко Василь Васильович, 1904 р. н., 
м. Городня Городнянського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у м. Городня, староста. За-
арештований 27.10.1943 р. За вироком ВТ КВО 
від 28.02.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР виправда-
ний. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 1397-п).

Сидоренко Василь Михайлович, 1903 р. н., 
с. Макіївка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Макіївка, одноосібник. За-
арештований 18.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 10.03.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
7 років. Реабілітований 30.11.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8155).

Сидоренко Василь Павлович, 1900 р. н., 
с. Байрак Диканського р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
службовець. Заарештований 23.07.1938 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 19.03.1939 р. справу 
припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1396).

Сидоренко Віктор Павлович, 1902 р. н., 
с. Гнідинці Варвинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Світличне Варвинського 
р-ну, колгоспник. Заарештований 03.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 14.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив кол-
госпного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Загинув 12.02.1940 р. у Магаданській обл. 
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Реабілітований 17.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10570).

Сидоренко Віталій Юхимович, 1912 р. н., 
с. Велика Загорівка Плисківського (нині Борз-
нянського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Велика Загорівка, одноосібник. За-
арештований 25.05.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.07.1930 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітований 11.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9001).

Сидоренко Гаврило Григорович, 1878 р. н., 
с. Заньки Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Заньки, одноосібник. 
Заарештований 24.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
15.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5562).

Сидоренко Гнат Якович, 1880 р. н., с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ма-
кіївка Лосинівського (нині Носівського) р-ну, 
одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 04.11.1930 р. за ст.ст. 7-54-13, 54-10
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
Реабілітований 14.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8585).

Сидоренко Григорій Іванович, 1872 р. н., 
с. Британи Комарівського р-ну (нині с. Дуболугів-
ка Ніжинського р-ну), українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Британи (нині с. Дуболугів-
ка), одноосібник. Заарештований 23.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 11.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 23.05.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5659).

Сидоренко Григорій Іванович, 1902 р. н., 

с. Хлоп’яники Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Жукля Холминського 
(нині Корюківського) р-ну, робітник лісництва. 
Заарештований 26.02.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
23.06.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
26.11.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 931).

Сидоренко Григорій Микитович, 1894 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, селянин. Заарештований 15.06.1927 р. 
за розповсюдження провокаційних чуток. 
07.03.1928 р. справу припинено. Реабілітований 
31.10.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4604).

Сидоренко Григорій Пантелеймонович, 
1890 р. н., с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжин-
ського р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Веркіївка (нині с. Вертіївка), колгоспник. 
Заарештований 14.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянської 
української націоналістичної повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 19.08.1959 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4138).

Сидоренко Григорій Феодосійович, 1885 р. н., 
с. Давидівка Березоворудського (нині Пиря-
тинського) р-ну Полтавської обл., українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Давидівка, одно-
осібник. Заарештований 07.08.1929 р. За ви-
роком Прилуцького окрсуду від 13.01.1930 р. за 
ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 КК УСРР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 04.02.1930 р. у м. Прилуки. 
Реабілітований 29.08.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16576-п).

Сидоренко Дмитро Захарович, 1888 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, тесля. Заарештований 21.04.1938 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 10.12.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.03.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10250-п).

Сидоренко Дмитро Іванович, 1908 р. н., м. Ко-
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рюківка Корюківського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем дислокації 
275 сп 117 сд, червоноармієць. Заарештований 
18.05.1942 р. За вироком ВТ 117 сд від 25.05.1942 р. 
за ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 04.06.1942 р. Реабілітований 
22.07.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17612-п).

Сидоренко Іван Андрійович, 1865 р. н., 
с. Количівка Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Количівка, одноосіб-
ник. Заарештований 08.04.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. Рішення по справі відсутнє. Реабілітований 
25.12.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 738).

Сидоренко Іван Ілліч, 1913 р. н., с. Горбове 
Куликівського р-ну, українець, освіта серед-
ня. Член ВЛКСМ. Проживав за місцем дислока-
ції 7 сд 15 ск, червоноармієць. Заарештова-
ний 03.06.1937 р. За вироком ВТ 15 ск КВО 
від 07.08.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 4 роки. За 
ухвалою ВК ВС СРСР від 29.04.1940 р. вирок 
змінено, засуджений до позбавлення волі на 
3 роки. Покарання відбував у Північно-Східному 
ВТТ. Звільнений 10.04.1941 р. Реабілітова-
ний 20.08.1963 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 8791-п).

Сидоренко Іван Логвинович, 1889 р. н., Смо-
ленська обл., РФ, росіянин, освіта початкова. Член 
ВКП(б). Проживав у м. Прилуки, директор заво-
ду. Заарештований 29.08.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-6, 
54-11 КК УРСР. 16.04.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 14.08.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2870).

Сидоренко Іван Федорович, 1893 [1894] р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, не працював. Заарештований 
05.07.1920 р. за шпигунство. За постановою особ-
ливого відділу ВЧК при реввійськраді 12 А від 
12.07.1920 р. справу закрито. На час другого 
арешту – станційний технік. Заарештований 
25.09.1937 р. За постановою «трійки» при 

УНКВД по Чернігівській обл. від 19.11.1937 р. за 
проведення контрреволюційної агітації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 04.12.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 28.03.1997 р., 15.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1980, 9153).

Сидоренко Макар Іванович, 1896 р. н., 
с. Хмільниця Чернігівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, робіт-
ник. Заарештований 14.02.1933 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
15.05.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
19.06.1967 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3,  спр. 8733-8747).

Сидоренко Матвій Васильович, 1879 р. н., 
с. Городня Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Городня, одноосібник. За-
арештований 15.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.04.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10095).

Сидоренко Матвій Данилович, 1879 
[1875] р. н., с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ве-
лика Загорівка, одноосібник. Заарештований 
04.06.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 02.08.1929 р. за ст. 58-10 
КК РСФРР позбавлений волі на 3 роки. На час 
другого арешту – мешканець м. Ніжин, охоро-
нець дитячого садка. Заарештований 10.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 07.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 04.07.1989 р., 26.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3646, 1761).

Сидоренко Микола Денисович, 1896 р. н., 
с. Хлоп’яники Понорницького (нині Сосницько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Хлоп’яники, колгоспник. Заарештований 
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23.09.1940 р. За вироком судової колегії в кри-
мінальних справах ВС УРСР від 29.01.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі у віддалених місцях на 7 років. За ухва-
лою ВС СРСР від 28.04.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у віддале-
них місцях на 7 років. Реабілітований 23.11.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15909-п).

Сидоренко Митрофан Овер’янович, 1900 р. н., 
с. Кірове (нині с. Троїцьке) Новгород-Сіверсько-
го р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Кірове (нині с. Троїцьке), одноосібник. За-
арештований 26.02.1931 р. за ст. 54-2 КК УСРР. 
29.08.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
18.12.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6016).

Сидоренко Михайло Іванович, 1907 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіївка 
(нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарештований 
24.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 08.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 19.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5575).

Сидоренко Михайло Овер’янович, 1895 р. н., 
с. Кірове (нині с. Троїцьке) Новгород-Сіверсько-
го р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Кірове (нині с. Троїцьке), одноосібник. За-
арештований 26.02.1931 р. за ст. 54-2 КК УСРР. 
29.08.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
18.12.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6016).

Сидоренко Михайло Олександрович, 
1907 р. н., с. Велика Загорівка Бахмацького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Стріль-
ники Бахмацького р-ну, без певних занять. 
Заарештований 17.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсько-
го куркульського угруповання передбачена ВМП. 
Реабілітований 31.03.1961 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4692).

Сидоренко Михайло Прокопович, 1881 р. н., 
с. Количівка Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, двірник. 
Заарештований 13.07.1941 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Київській обл. від 30.07.1941 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
24.01.1990 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 3087-п).

Сидоренко Михайло Тимофійович, 1903 р. н., 
с. Мала Загорівка Бахмацького (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Мала Загорівка, вантажник. Заарештований 
26.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 03.12.1937 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11377).

Сидоренко Никифор Лаврентійович, 
1885 р. н., с. Городня Іваницького (нині Ічнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Городня, одноосібник. Заарештований 
25.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 19.07.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.03.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 587).

Сидоренко Олександр Петрович, 1876 р. н., 
с. Липів Ріг Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Липів Ріг, одноосібник. 
Заарештований 21.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 02.11.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 7 років. Реабілітований 15.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8430).

Сидоренко Опанас Якович, 1889 р. н., с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Макіївка 
Лосинівського (нині Носівського) р-ну, одноосіб-
ник. Заарештований 25.10.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
05.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
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концтабору на 8 років. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9921).

Сидоренко Петро Іванович, 1892 р. н., с. Бри-
тани Комарівського р-ну (нині с. Дуболугівка 
Ніжинського р-ну), українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Ніжин, чорноробочий. Заарешто-
ваний 26.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 08.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
проти заходів радянської влади, ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 25.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10135).

Сидоренко Петро Самійлович, 1876 р. н., 
с. Количівка Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Количівка, одноосіб-
ник. Заарештований 02.03.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
30.04.1990 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2898).

Сидоренко Петро Степанович, 1883 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарешто-
ваний 26.07.1938 р. За вироком Чернігівського 
облсуду від 26.12.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 10.12.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 2043-п).

Сидоренко Петро Терентійович, 1873 р. н., 
с. Топчіївка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Топчіївка, одноосібник. Заарештований 
03.01.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 05.04.1929 р. за ст. 58-10
КК РСФРР позбавлений волі на 6 місяців. 
Реабілітований 04.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3665).

Сидоренко Петро Якович, 1875 р. н., с. Гай-

ворон Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Гай-
ворон, одноосібник. Заарештований 20.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 03.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 26.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6757).

Сидоренко Пилип Якович, 1879 р. н., с. Гай-
ворон Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну,
українець, малописьменний. Проживав у с. Гай-
ворон, одноосібник. Заарештований 16.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 19.06.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7554).

Сидоренко Порфирій Якович, 1910 р. н., 
с. Велика Загорівка Бахмацького (нині Борз-
нянського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 1019 сп 307 сд, 
червоноармієць. Заарештований 06.05.1942 р. За 
вироком ВТ 307 сд від 22.05.1942 р. за ст.ст. 58-2, 
58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 28.05.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17439-п).

Сидоренко Прокіп Павлович, 1896 р. н., с. Ку-
рилівка Ніжинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Курилівка, голова сільради. 
Заарештований 09.10.1926 р. за ст. 67 КК УСРР. 
27.12.1926 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
05.01.1927 р. справу припинено. Реабілітований 
26.02.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9750-п).

Сидоренко Прокопій Петрович, 1894 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, завідувач канцелярії. Заарештований 
19.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за участь у діяль-
ності антирадянської української націоналістичної 
контрреволюційної організації передбачена ВМП. 
Реабілітований 24.05.1958 р. (Держархів Чернігів
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3434-3435).
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Сидоренко Роман Філаретович, 1898 р. н., 
с. Липів Ріг Ніжинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Липів Ріг, одноосібник. За-
арештований 12.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.02.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 5 років. Реабілітований 07.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8363).

Сидоренко Сава Матвійович, 1897 р. н., 
с. Велика Загорівка Бахмацького (нині Борзнян-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, вантажник. Заарештований 
17.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 08.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 17.09.1960 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4526).

Сидоренко Степан Іванович, 1872 р. н., 
м. Новгород-Сіверський. Проживав у м. Новго-
род-Сіверський, службовець. Заарештований 
13.02.1919 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності. 21.03.1919 р. справу закрито. Реабі-
літований 28.11.1998 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 299).

Сидоренко Степан Петрович, 1881 р. н., 
с. Британи (нині с. Дуболугівка) Ніжинсько-
го р-ну, освіта початкова. Проживав у с. Британи, 
без певних занять. Заарештований 15.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігівсь-
кій обл. від 07.04.1938 р. за участь у діяльності 
націоналістичної повстанської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 19.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9524).

Сидоренко Степан Трохимович, 1899 р. н., 
с. Курилівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Курилівка, одноосібник. 
Заарештований 19.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
27.11.1937 р. за участь у діяльності антирадян-
ського угруповання та проведення антикол-

госпної агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 07.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
18.01.1964 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7726).

Сидоренко Тимофій Васильович, 1884 р. н., 
с. Хлоп’яники Понорницького (нині Сосницько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Олексіївка (приєднано до м. Корюківка) 
Корюківського р-ну, слюсар. Заарештований 
04.07.1941 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Київській обл. від 20.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 
2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
26.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15178-п).

Сидоренко Тимофій Микитович, 1888 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, помічник бухгалтера. Заарештований 
06.05.1938 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
12.02.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР виправда-
ний. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 170-п).

Сидоренко Тимофій Свиридович, 1904 р. н., 
с. Форостовичі Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав за місцем 
навчання, курсант. Заарештований 29.10.1942 р. 
За вироком ВТ 4 зксбр від 13.11.1942 р. за ст. 58-
10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 27.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15364-п).

Сидоренко Тимофій Улянович, 1894 р. н., 
м. Корюківка Корюківського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у м. Корюківка, токар. За-
арештований 29.12.1936 р. За вироком спецколе-
гії Чернігівського облсуду від 23.03.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 4 роки. Реабілітований 08.08.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14915-п).

Сидоренко Федот Петрович, 1901 р. н., 
с. Сергіївка Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Сергіївка, колгоспник. Заарештований 
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12.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 17.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянського куркульського 
угруповання передбачена ВМП. Реабілітований 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8748).

Сидоренко Федот Трохимович, 1888 р. н., 
с. Велика Загорівка Бахмацького (нині Борз-
нянського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Велика Загорівка, одноосібник. За-
арештований 08.06.1929 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 02.08.1929 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. За постановою «трійки» при ПП 
ОГПУ Північного краю від 17.07.1932 р. висланий 
на спецпоселення. Реабілітований 13.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3675).

Сидоренко Юхим Тимофійович, 1894 р. н., 
с. Пашківка Ніжинського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Пашківка, без певних 
занять. Заарештований 28.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
08.09.1937 р. за розповсюдження провокаційних 
чуток застосована ВМП. Розстріляний 15.09.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11196).

Сидоренко Яків Дорофійович, 1897 р. н., 
с. Дептівка Дмитрівського р-ну Чернігівської обл. 
(нині Конотопського р-ну Сумської обл.), українець, 
освіта середня. Проживав у с. Дептівка, комір-
ник. Заарештований 13.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
18.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 29.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7291).

Сидоренко Яків Михайлович, 1901 р. н., 
с. Макіївка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Макіївка, одноосібник. 
Заарештований 18.02.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
10.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 

концтабору на 5 років. Реабілітований 30.11.1988 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8155).

Сидоренко [Сидоряко] Пилип Максимович, 
1906 р. н., с. Припутні Ічнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Куликівка 
Ічнянського р-ну, одноосібник. Заарештований 
11.10.1931 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 04.05.1932 р. за ст.ст. 54-2, 
54-4, 54-8, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9514).

Сидорець Антон Іванович, 1886 р. н., с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, укра-
їнець, освіта середня. Проживав у с. Неданчичі 
Ріпкинського р-ну, начальник залізничної стан-
ції. Заарештований 23.09.1938 р. за ст.ст. 54-9, 
54-11 КК УРСР. 15.02.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 25.12.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 944).

Сидорець Дмитро Іванович, 1920 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав за місцем 
дислокації 161 зенбатр 73 зенап, червонофлотець. 
Заарештований 19.07.1941 р. За вироком ВТ 
гарнізону м. Новосибірськ від 20.09.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 6 років. Реабілітований 
23.01.1964 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10166-п).

Сидорець Микола Сергійович, 1877 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіївка 
(нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарештований 
09.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 22.02.1930 р. як 
антирадянський елемент висланий до Північного 
краю на 3 роки. Реабілітований 26.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11021).

Сидорець Михайло Петрович, 1896 р. н., 
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с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Веркіївка 
(нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарештований 
02.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 31.01.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7060).

Сидорець Олександр Іванович, 1892 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, слюсар. Заарештований 07.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 07.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Загинув 23.12.1942 р. Реабілітований 
03.06.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4082).

Сидорець Сергій Дмитрович, 1898 р. н., с. Бір-
ківка Менського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Бірківка, без певних занять. Заарешто-
ваний 08.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 14.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив заходів партії, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10103).

Сидорець Стефан Самійлович, 1884 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець. Проживав у с. Червоні Партизани (нині 
с. Володькова Дівиця) Носівського р-ну, священ-
ник. Заарештований 07.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.10.1937 р. за розповсюдження провокаційних 
чуток застосована ВМП. Розстріляний 27.10.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 11.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8993).

Сидориков Олександр Іванович, 1872 р. н., 
м. Високе-Литовське (нині м. Високе) Кам’яне-
цького р-ну Берестейської обл., Білорусь, білорус, 

освіта початкова. Проживав у м. Прилуки, 
секретар. Заарештований 02.06.1940 р. За вироком 
ВТ Харківського ВО від 28.10.1940 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
7 років. Загинув 28.07.1941 р. у в’язниці м. Сизрань. 
Реабілітований 05.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15149-п).

Сидориков Сергій Олександрович, 1896 р. н., 
м. Брест-Литовськ (нині м. Берестя), Білорусь, 
росіянин, освіта середня. Проживав у м. Прилу-
ки, комірник. Заарештований 26.04.1940 р. За 
вироком ВТ Харківського ВО від 28.10.1940 р. за 
ст.ст. 17-54-8, 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
05.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15149-п).

Сидорко Феофіл Назарович, 1899 р. н., с. Со-
рокошичі Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Сороко-
шичі, продавець. Заарештований 30.04.1938 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 26.12.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 23.07.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2738).

Сидорова Марфа Андріївна, 1869 р. н., 
м. Чернігів, українка. Проживала у м. Чернігів, до-
могосподарка. Заарештована 13.03.1919 р. за про-
ведення контрреволюційної агітації. За постано-
вою виїзної сесії Чернігівського губревтрибуналу 
від 12.05.1919 р. справу припинено. Реабілітована 
27.11.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 435).

Сидорченко Іван Юхимович, 1910 р. н., 
с. Хлоп’яники Понорницького (нині Сосницько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації 1080 зенп, червоноармієць. 
Заарештований 29.04.1942 р. За вироком ВТ 
Сталінградського ВО від 16.06.1942 р. згідно 
з Указом Президії ВР СРСР від 06.07.1941 р. 
засуджений до позбавлення волі на 5 років, 
виконання відстрочено до закінчення війни, на-
правлений на фронт. Реабілітований 25.03.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17365-п).
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Сидорчук Іван Павлович, 1894 р. н., с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Локни-
сте, колгоспник. Заарештований 07.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 31.03.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської есерівської повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 13.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 15.03.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3306).

Сидорчук Петро Максимович, 1870 р. н., 
м. Санкт-Петербург, РФ, росіянин. Проживав у 
м. Шостка Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), 
завідувач складу. Заарештований 08.07.1921 р. 
за розповсюдження провокаційних чуток. 
29.07.1921 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 10.09.1921 р. справу припинено. Реабілітований 
31.05.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 4615).

Сидько Василина Олексіївна, 1920 р. н., 
с. Козари Носівського р-ну, українка, освіта се-
редня. Проживала у м. Носівка Носівського р-ну, 
агроном. Заарештована 09.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. 29.12.1943 р. справу припинено. 
Реабілітована 25.11.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 728).

Сидько Іван Матвійович, 1901 р. н., с. Селян-
ська Слобода Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Селянська Слобода, робітник. 
Заарештований 29.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 15.09.1937 р. за висловлювання терорис-
тичних настроїв ув’язнений до ВТТ на 8 років. 
Реабілітований 21.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10361).

Сидько Пилип Степанович, 1891 р. н., с. Лук-
нове Коропського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Лукнове, бригадир колгоспу. 
Заарештований 11.08.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. 11.11.1941 р. справу припинено в зв’язку зі 

смертю обвинуваченого. Загинув 07.11.1941 р. у 
Кустанайській тюрмі. Реабілітований 27.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 328).

Сидько Степан Кузьмич, 1901 р. н., смт По-
норниця Коропського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у смт Понорниця, колгоспник. 
Заарештований 29.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував у Буреїнському ВТТ. Реабілітований 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11380).

Сидько Григорій Іванович [він же Носач 
Никифор Васильович], 1917 р. н., с. Веркіївка (ни-
ні с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем дислокації 335 сп
військово-морської бази Ханко Червонопрапор-
ного Балтійського флоту, червоноармієць. За виро-
ком ВТ Червонопрапорного Балтійського флоту 
від 19.09.1941 р. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР засудже-
ний до ВМП заочно. Реабілітований 30.08.1995 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17176-п).

Сиз Степан Іванович, 1882 р. н., с. Вагани-
чі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Вага-
ничі, одноосібник. Заарештований 19.01.1933 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР. 07.05.1933 р. справу припине-
но. Реабілітований 29.05.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2297).

Сизий Андрій Петрович, 1923 р. н., с. Сла-
бин Михайло-Коцюбинського (нині Чернігів-
ського) р-ну, українець, освіта середня. Член 
ВЛКСМ. Проживав за місцем навчання, курсант. 
Заарештований 28.08.1942 р. За вироком ВТ 
гарнізону м. Омськ від 30.11.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
17.12.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15610-п).

Сизий Матвій Авксентійович, 1887 р. н., 
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с. Андріївка Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у с. Андріївка, без певних занять. 
Заарештований 20.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
17.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
24.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10413).

Сизоненко Дмитро Степанович, 1886 р. н., 
с. Лемешівка Городнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Лемешівка, одно-
осібник. Заарештований 15.03.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11705).

Сизоненко Яків Петрович, 1890 р. н., с. В’ю-
нище (приєднано до смт Сосниця) Сосницько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. В’юнище (приєднано до смт Сосниця), рахів-
ник. Заарештований 09.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
13.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 26.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
25.07.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4149-4152).

Сила Петро Григорович, 1892 р. н., с. Сла-
бин Козлянського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сла-
бин, одноосібник. Заарештований 08.03.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11450).

Сила Тимофій Григорович, 1888 р. н., с. Сла-
бин Козлянського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Слабин, 

одноосібник. Заарештований 06.03.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 29.03.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На 
час другого арешту – мешканець м. Чернігів, 
конюх музичної фабрики. Заарештований 
05.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 22.10.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 16.05.1989 р., 07.05.1966 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5344, 7944).

Силенко Леонтій Петермунтійович, 1891 р. н., 
с. Конотоп Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Конотоп, одноосібник. 
Заарештований 19.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
10.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 26.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7180).

Силенок Віктор Федотович, 1891 р. н., 
смт Седнів Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Седнів, колгоспник. 
Заарештований 17.12.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 21.02.1938 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
28.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8475).

Силенок Георгій Гаврилович, 1868 р. н., 
с. Пльохів Сновського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Бахмач Бахмацького р-ну, 
завідувач контори губспоживспілки. Заарештований 
24.01.1922 р. за проведення контрреволюційної 
агітації. Звільнений з-під варти 02.03.1922 р. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
05.10.1922 р. справу припинено. Реабілітований 
19.08.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 5768).

Силенок Григорій Гаврилович, 1866 р. н., 
с. Халявин Чернігівського р-ну, українець, освіта 
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початкова. Проживав у м. Чернігів. Заарештований 
09.05.1919 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності. 20.05.1919 р. звільнений на підписку про 
невиїзд. Рішення по справі відсутнє. Реабілітова-
ний 27.11.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 439).

Силенок Іван Єгорович, 1884 р. н., с. Ми-
хальчина Слобода Грем’яцького (нині Новгород-
Сіверського) р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Михальчина Слобода, колгоспник. 
Заарештований 14.09.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
28.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
29.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1713).

Силенок Катерина Йосипівна, 1899 р. н., 
Польща, полька, освіта початкова. Проживала 
у смт Седнів Чернігівського р-ну, колгоспниця. 
Заарештована 19.12.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 22.02.1938 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
позбавлена волі на 10 років. Реабілітована 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9233).

Силенок Марія Трохимівна, 1889 р. н., с. Гу-
синка (приєднано до с. Голубичі) Ріпкинського р-ну, 
українка, освіта початкова. Проживала у с. Свинопухи 
(нині с. Вишневе) Ріпкинського р-ну, домогосподар-
ка. Заарештована 04.05.1935 р. За вироком спец-
колегії Чернігівського облсуду від 04.09.1935 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджена до позбавлення во-
лі на 1 рік 6 місяців. Реабілітована 14.04.1992 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 554-п).

Силенок Сергій Михайлович, 1916 р. н., 
с. Свинопухи (нині с. Вишневе) Ріпкинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сви-
нопухи (нині с. Вишневе), одноосібник. Заареш-
тований 12.08.1935 р. За вироком спецколегії Чер-
нігівського облсуду від 04.09.1935 р. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УСРР засуджений до позбавлення волі 
на 3 роки. Реабілітований 14.04.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 554-п).

Силенюк Артем Федотович, 1905 р. н., смт Се-
днів Чернігівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у смт Седнів, продавець. Заарешто-
ваний 21.09.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 
25.09.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
29.01.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 170).

Силич Григорій Власович, 1894 р. н., с. Ша-
повалівка Борзнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Шаповалівка, одноосіб-
ник. Заарештований 07.02.1933 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
31.03.1933 р. за ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 10 років. Реабі-
літований 28.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8777).

Силич Омелян Андрійович, 1882 р. н., с. Ша-
повалівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Шаповалівка, колгосп-
ник. Заарештований 23.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
01.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітова-
ний 22.05.1989 р. (Держархів Чернігівської обла-
сті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1648).

Силич Федір Іванович, 1889 р. н., с. Шапо-
валівка Борзнянського р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Шаповалівка, без певних 
занять. Заарештований 22.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 02.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11315).

Силін Андрій Павлович, 1895 р. н., Мос-
ковська обл., РФ, росіянин, освіта незакінчена 
вища. Проживав у с. Мартинівка Бахмацького 
(нині Ічнянського) р-ну, вчитель. Заарештований 
21.03.1938 р. 27.12.1939 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. За вироком Чернігівського облсуду від 
25.02.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 4 роки. За ухвалою 
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Чернігівського облсуду від 25.03.1940 р. вирок 
скасовано, справу припинено. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 799-п).

Силіна Ганна Павлівна, 1923 р. н., с. Плави-
нище Роменського р-ну Сумської обл., українка, 
освіта середня. Проживала у м. Новгород-Сівер-
ський, вчитель. Заарештована 19.10.1943 р. за 
ст. 54-3 КК УРСР. 18.05.1944 р. справу при-
пинено. Реабілітована 31.10.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4448).

Силін-Українець Петро Миколайович, 
1883 р. н., с. Дуплинки (нині с. Дублинки) Ново-
град-Волинського р-ну Житомирської обл., украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Чер-
нігів, рахівник. Заарештований 22.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР позбавлений права проживання в Україні, 
Москві, Ленінграді, ПКК, означених округах та 
прикордонних округах на 3 роки. Реабілітований 
18.05.1990 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5245).

Силка Кузьма Тимофійович, 1890 р. н., с. Бли-
стова Менського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Блистова, колгоспник. За-
арештований 03.12.1948 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 11.02.1949 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 02.12.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15952-п).

Силка Юхим Андрійович, 1902 р. н., с. Бли-
стова Менського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Волосківці Менського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 16.10.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
25.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5239).

Силко Григорій Корнійович, 1911 р. н., 
с. Блистова Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Волосківці Менсько-

го р-ну, одноосібник. Заарештований 02.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 17.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, розповсюдження прово-
каційних чуток про війну ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11602).

Силко Йосип Миколайович, 1911 р. н., с. Бли-
стова Менського р-ну, українець, письменний. Про-
живав у с. Блистова, чорноробочий. Заарешто-
ваний 25.07.1933 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 17.10.1933 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до ВТТ на 5 років. 
Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8665).

Силко Костянтин Савелійович, 1900 р. н., 
с. Березанка Чернігівського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у м. Чернігів, курсант. За-
арештований 15.04.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
15.07.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2477).

Силко Петро Савелійович, 1895 р. н., с. Бе-
резанка Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Березанка, одноосібник. 
Заарештований 27.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 28.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7758).

Силко [Серьогіна-Силко] Ольга Матвіївна, 
1921 р. н., смт Линовиця Прилуцького р-ну, 
українка, освіта середня. Проживала у смт Ли-
новиця, робітниця. Заарештована 16.10.1950 р. 
За постановою особливої наради при МГБ 
СРСР від 24.03.1951 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР 
ув’язнена до ВТТ на 10 років. Відбувала по-
карання у Мінеральному таборі. Звільнена за 
амністією 17.09.1955 р. Реабілітована 13.03.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2164).
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Силко [Силка] Лука Григорович, 1887 р. н., 
с. Терешківка Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Терешківка, одноосібник. Заарештований 
27.04.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 13.05.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 5 років. Заарештований 25.08.1932 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 01.02.1933 р. за ст.ст. 54-10, 78 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки. 
Реабілітований 28.06.1989 р., 31.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3886, 7182).

Силко [Силько] Антон Савелійович, 1905 р. н., 
с. Березанка Чернігівського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Березанка, одноосібник. 
Заарештований 27.11.1932 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 17.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7181).

Силочка Григорій Прокопович, 1908 р. н., 
с. Никонівка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Олексинці Срібнянсько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 06.07.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації. 02.08.1930 р. справу закри-
то. (Держархів Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, 
спр. 123).

Сильвестров Андрій Йосипович, 1910 р. н., 
с. Охоче Нововодолазького р-ну Харківської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 846 сп 267 сд 52 А, червоноармієць. 
Заарештований 22.10.1941 р. За вироком ВТ 52 А
від 29.10.1941 р. за ст. 58-1 «г» КК РРФСР за-
суджений до позбавлення волі у ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 31.08.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17887-п).

Сильченко Василь Павлович, 1935 р. н., 
с. Рудівка Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Рудівка, 

колгоспник. Заарештований 15.12.1957 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 20.06.1958 р. за 
ст. 54-9 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до ВМП. За ухвалою ВС УРСР від 11.07.1958 р. 
вирок змінено, засуджений до позбавлення во-
лі у ВТТ на 25 років. За ухвалою ВС УРСР від 
17.05.1963 р. вирок скасовано, справу направлено 
на новий розгляд. 14.12.1963 р. справу припинено. 
Реабілітований 24.04.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 10109-п).

Сильченко Василь Федорович, 1867 р. н., 
с. Красне Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Красне, 
одноосібник. Заарештований 29.01.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 28.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
19.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6074).

Сильченко Марія Трохимівна, 1887 р. н., с. Ку-
чинівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українка, малописьменна. Проживала у с. Кучи-
нівка, монахиня. Заарештована 19.06.1937 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 02.12.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджена до позбавлення 
волі у ВТТ на 5 років. Реабілітована 19.08.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 1961-п).

Сильченко Феодосія Михайлівна, 1895 р. н., 
с. Кучинівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українка, малописьменна. Проживала у с. Кучи-
нівка, домогосподарка. Заарештована 12.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 22.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнена до ВТТ на 8 
років. Реабілітована 21.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10378).

Симененко Федір Макарович, 1904 р. н., 
с. Рижики Чернігівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Рижики, тесля. 
Заарештований 02.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
15.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 25.11.1937 р. 
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у м. Чернігів. Реабілітований 21.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10337).

Симон [Симонов] Андрій Костянтинович, 
1890 р. н., с. Вершинова Муравійка Куликівсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Вершинова Муравійка, одноосібник. За-
арештований 24.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 18.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
8 років. Реабілітований 11.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9483).

Симон [Симонов] Григорій Іванович, 
1897 р. н., с. Вершинова Муравійка Куликівсько-
го р-ну, українець. Проживав у с. Вершинова Му-
равійка, одноосібник. Заарештований 24.10.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 18.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 8 років. Реабілітова-
ний 11.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9483).

Симоненко Василь Федорович, 1904 р. н., 
с. Полова Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Прилуки, робітник 
артілі. Заарештований 21.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.10.1937 р. за проведення контрреволюційної 
агітації ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітова-
ний 16.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3569).

Симоненко Володимир Данилович, 
1921 р. н., с. Новоолександрівка Вовчанського р-ну 
Харківської обл., українець, освіта середня. Про-
живав за місцем дислокації техслужби 12 учбо-
вої ескадрилії ППС, сержант. Заарештований 
09.10.1942 р. за проведення антирадянської агітації. 
03.08.1943 р. справу припинено. Реабілітований 
30.05.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16961-п).

Симоненко Гнат Петрович, 1895 р. н., с. Ко-
роп’є Козелецького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Короп’є, одноосібник. 

Заарештований 06.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсько-
го куркульського угруповання застосована ВМП. 
Розстріляний 10.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 28.03.1964 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7783).

Симоненко Іван Григорович, 1873 р. н., 
с. Курилівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Курилівка, одноосібник. 
Заарештований 19.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
27.11.1937 р. за участь у діяльності антирадянсько-
го угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 07.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
18.01.1964 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7726).

Симоненко Іван Кирилович, 1890 р. н., 
смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
заступник головного бухгалтера. Заарештований 
15.06.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 26.09.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської повстанської організа-
ції  застосована ВМП. Розстріляний 29.09.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 31.12.1957 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3224-3225).

Симоненко Іван Леонтійович, 1902 р. н., 
м. Ніжин, українець, письменний. Проживав у 
м. Ніжин, тесля. Заарештований 28.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 01.12.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував у Волзькому 
ВТТ. Реабілітований 03.06.1959 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4084).

Симоненко Карпо Михайлович, 1885 р. н., 
с. Лісові Сорочинці Малодівицького (нині При-
луцького) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Лісові Сорочинці, одноосібник. За-
арештований 26.01.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 
КК УСРР. 29.04.1930 р. звільнений на підписку 
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про невиїзд. 11.05.1930 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8129).

Симоненко Микита Пилипович, 1872 р. н., 
с. Червоні Партизани (нині с. Володькова Діви-
ця) Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Червоні Партизани (нині с. Во-
лодькова Дівиця), одноосібник. Заарештований 
12.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 27.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Заарештований 25.11.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській 
обл. від 02.12.1937 р. за проведення антирадян-
ської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 08.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
25.08.1989 р., 12.08.1991 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10142,11776).

Симоненко Петро Федорович, 1907 р. н., 
с. Полова Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Прилуки, без певних 
занять. Заарештований 18.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 15.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8904).

Симоненко Семен Васильович, 1903 р. н., 
с. Усівка Згурівського р-ну Київської обл., укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у с. Макіїв-
ка Носівського р-ну, чорноробочий. Заарештова-
ний 28.01.1937 р. За вироком ВТ 15 ск КВО 
від 16.06.1937 р. за ст.ст. 54-2, 54-8 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 26.04.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17443-п).

Симоненко Федір Омелянович, 1889 р. н., 
с. Лісові Сорочинці Малодівицького (нині При-
луцького) р-ну, українець, неписьменний. Про-
живав у с. Лісові Сорочинці, одноосібник. За-
арештований 26.01.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 
КК УСРР. 29.04.1930 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. 11.05.1930 р. справу припинено. 

Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8129).

Симонов Андрій Костянтинович, 1890 р. н., 
с. Вершинова Муравійка Куликівського р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Черні-
гів, чорноробочий. Заарештований 16.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 28.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 23.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8727).

Симонов Кузьма Савелійович, 1885 р. н., 
с. Мокрі Велички Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Мокрі Велички, лісник. Заарештований 
04.04.1945 р. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 28.08.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР ув’язнений до ВТТ на 5 років умовно. За 
постановою особливої наради при МГБ СРСР від 
07.06.1950 р. дозволено проживання під опікою 
дружини під наглядом органів МГБ. Реабілітова-
ний 22.03.1994 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12059).

Симонов Савелій Михайлович, 1903 р. н., 
с. Мокрі Велички Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Мокрі Велички, комірник. Заарештований 
31.12.1932 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 20.04.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 17.03.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7645).

Симонов Флор Миколайович, 1905 р. н., 
с. Броварки Гадяцького р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
завідувач відділу постачання. Заарештований 
23.07.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 
30.05.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
28.03.1937 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1396).

Симончук Федір Филимонович, 1899 р. н., 
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с. Удівка Березнянського р-ну (приєднано до 
с. Семенівка Менського р-ну), українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Удівка (приєднано 
до с. Семенівка), колгоспник. Заарештований 
27.09.1945 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За 
постановою військової прокуратури КВО від 
03.01.1946 р. справу припинено. Реабілітований 
27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4550).

Симороз Максим Васильович, 1891 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Носелівка, член 
робітничо-селянської інспекції. Заарештований 
10.03.1922 р. за службу в денікінській армії. 
09.05.1922 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 24.05.1922 р. справу припинено за амністією. 
Реабілітований 14.06.1999 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 5079).

Симорот Омелян Прокопович, 1873 р. н., 
с. Ольшана Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ольшана, 
одноосібник. Заарештований 17.12.1932 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За постановою від 
28.01.1933 р. справу направлено на припинення. 
Рішення відсутнє. Реабілітований 30.01.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9751-п).

Симорот Трифон Григорович, 1890 р. н., 
с. Сезьки Малодівицького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сезь-
ки, одноосібник. Заарештований 04.03.1930 р. за 
ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 КК УСРР. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
22.04.1930 р. справу припинено. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10007).

Синайський Леонід Михайлович, 1914 р. н., 
с. Жовтневе (нині с. Курилівка) Конотопсько-
го р-ну Сумської обл., єврей, освіта вища. Прожи-
вав у м. Тараща Таращанського р-ну Київської обл., 
директор кінотеатру. Заарештований 08.04.1944 р. 
За вироком ВТ Чернігівського гарнізону від 
18.02.1945 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-

ний 11.12.1956 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 3966-п).

Синайський Михайло Васильович, 1894 р. н., 
с. Дроздово Мінського р-ну Мінської обл., Бі-
лорусь, росіянин, освіта незакінчена вища. Про-
живав у м. Бахмач Бахмацького р-ну, вчитель. 
Заарештований 06.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
14.07.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки умовно. Реабілітова-
ний 27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7439).

Синдоровська Лідія Семенівна, 1901 р. н., 
с. Митченки Конотопського повіту (нині Бах-
мацького р-ну), українка, освіта середня. Про-
живала у с. Митченки, вчитель. Заарештова-
на 05.06.1920 р. за участь у діяльності контр-
революційної організації. 07.06.1920 р. справу 
припинено. Реабілітована 30.03.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11919).

Синдоровська Марія Семенівна, 1898 р. н., 
с. Митченки Конотопського повіту (нині Бах-
мацького р-ну), українка, освіта середня. Про-
живала у с. Митченки, вчитель. Заарештова-
на 05.06.1920 р. за участь у діяльності контр-
революційної організації. 07.06.1920 р. справу 
припинено. Реабілітована 30.03.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11919).

Синевич Леоніда Владиславівна, 1897 р. н., 
с. Кропишки Новоолександрівського повіту Ко-
венської губ. (нині Браславського р-ну Вітеб-
ської обл., Білорусь), полька, освіта початкова. 
Проживала у м. Бахмач Бахмацького р-ну, теле-
графістка. Заарештована 20.12.1937 р. За поста-
новою особливої наради при НКВД СРСР від 
22.02.1938 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності ув’язнена до ВТТ на 5 років. Покаран-
ня відбувала у Вятському ВТТ. Звільнена у квіт-
ні 1946 р. Реабілітована 09.05.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4999).
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Синельник Михайло Якович, 1909 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Курінь, одноосібник. Заарештований 
27.01.1933 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 16.04.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки 
умовно. Реабілітований 28.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6950).

Синельник Яків Васильович, 1888 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Курінь, одноосібник. Заарештований 
27.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 16.04.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітований 28.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6950).

Синельник Яків Павлович, 1903 р. н., с. Нев-
кля Городнянського р-ну, українець. Проживав за 
місцем дислокації 923 сп 251 сд, червоноармієць. 
Попав у полон 03.09.1941 р. За вироком ВТ 30 А від 
09.09.1941 р. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР засуджений 
до ВМП заочно. Загинув у німецькому полоні 
22.01.1942 р. Реабілітований 30.08.1995 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17183-п).

Синельникова Єфросинія Григорівна, 
1888 р. н., м. Остер Козелецького р-ну, українка, 
освіта початкова. Проживала у м. Остер, до-
могосподарка. Заарештована 20.12.1921 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної організа-
ції. Рішення по справі відсутнє. Звільнена з-під 
варти 28.06.1922 р. Реабілітована 24.09.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 6706).

Синенко Віктор Сергійович, 1906 р. н., 
Орловська губ., РФ, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Бахмач Бахмацького р-ну, вчитель. 
Заарештований 18.11.1929 р. За постановою судо-
вої «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 24.11.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації передбачена ВМП. Реабі-
літований 28.12.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.6, спр. 643).

Синенко [Сененко] Пилип Никонович, 
1897 р. н., с. Журавка Варвинського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Журавка, робіт-
ник. Заарештований 27.08.1936 р. за ст.ст. 19-54-8 
КК УСРР. 28.11.1936 р. справу закрито. На час 
другого арешту – водій у МТС. Заарештований 
07.06.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 26.09.1938 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 26.06.1997 р., 17.01.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2564, 3954).

Синенок Михайло Іванович, 1906 р. н., с. Кусії 
Добрянського (нині Городнянського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Кусії, одноосіб-
ник. Заарештований 13.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.03.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Заарештований 
12.09.1937 р. За постановою особливої «трійки» 
при НКВД БРСР від 23.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 28.04.1989 р., 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5305, 10733).

Синенький Захар Якимович, 1883 р. н., с. Гре-
м’яч Новгород-Сіверського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Грем’яч, одноосіб-
ник. Заарештований 03.03.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
23.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
20.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6387).

Синенький Кіндрат Степанович, 1876 р. н., 
х. Петрівський (приєднано до с. Орлівка) Новго-
род-Сіверського р-ну, українець, неписьмен-
ний. Проживав у х. Петрівський (приєднано 
до с. Орлівка), одноосібник. Заарештований 
25.04.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 13.05.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 20.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5974).
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Синенький Тихін Тарасович, 1896 р. н., 
с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Корюківка Корю-
ківського р-ну, головний бухгалтер. Заарештований 
16.09.1936 р. За вироком спецколегії Чернігівсько-
го облсуду від 01.03.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
5 років. Реабілітований 15.06.1964 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10165-п).

Синицина Ганна Пилипівна, 1915 р. н., с. Іса-
ково Таруського р-ну Калузької обл., РФ, росіянка, 
освіта початкова. Проживала у смт Парафіївка 
Ічнянського р-ну, робітниця друкарні. Заарештова-
на 12.10.1939 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 02.02.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
на до позбавлення волі у віддалених місцях на 7 
років. Реабілітована 30.10.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15300-п).

Синицький Мирон Олександрович, 1882 р. н., 
с. Олбин Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Олбин, 
колгоспник. Заарештований 18.09.1945 р. За ви-
роком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
22.10.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
23.08.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17148-п).

Синиця Андрій Митрофанович, 1911 р. н., 
с. Лісові Сорочинці Малодівицького (нині При-
луцького) р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Лісові Сорочинці, член сільгосп-
громади. Заарештований 02.11.1943 р. За пос-
тановою від 11.01.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР 
направлений до спецтабору НКВД для фільтра-
ції. Реабілітований 18.12.1997 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 9310-п).

Синиця Іван Петрович, 1921 р. н., с. Лісові 
Сорочинці Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта середня. Проживав 
за місцем дислокації 85 об 71 бр військ НКВД, 
червоноармієць. Заарештований 02.11.1941 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по охороні тилу в.ч. 1080 
від 14.11.1941 р. за ст.ст. 19-58-8, 58-10 ч. 2 РРФСР 

засуджений до ВМП. Реабілітований 24.06.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17502-п).

Синиця Йосип Євдокимович, 1899 р. н., 
с. Христинівка Христинівського р-ну Київської 
(нині Черкаської) обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, бухгалтер. Заарештова-
ний 08.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
контрреволюційної повстанської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 28.05.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6172).

Синпокрил Іван Микитович, 1900 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Бобровиця, 
одноосібник. Заарештований 12.12.1932 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 25.01.1933 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі на 5 років, з висилкою за межі Чернігівської 
та Київської обл. на 5 років. За ухвалою ВС СРСР 
від 19.05.1933 р. вирок змінено, засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітований 
29.05.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 3208-п).

Синчук Яків Феоктистович, 1901 р. н., с. По-
ворськ Ковельського р-ну Волинської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. При-
луки, робітник залізниці. Заарештований 
17.02.1932 р. за ст. 54-6 КК УСРР. 19.04.1932 р. 
справу припинено. Звільнений з-під варти 
20.04.1932 р. Реабілітований 18.12.1997 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9159-п).

Синюк Дмитро Микитович, 1896 р. н., 
с. Незвище (нині с. Незвисько) Городенківсько-
го р-ну Івано-Франківської обл., австрієць, мало-
письменний. Проживав у с. Камінь Грем’яцько-
го (нині Новгород-Сіверського) р-ну, сторож. За-
арештований 24.12.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 21.02.1938 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання від-
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

бував в Івдельському ВТТ. Реабілітований 
28.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8476).

Синюк Федір Михайлович, 1897 р. н., смт Сте-
пань Волинської губ. (нині Сарненського р-ну 
Рівненської обл.), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Нові Яриловичі Добрянського (ни-
ні Ріпкинського) р-ну, майстер. Заарештований 
21.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 21.02.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував в Івдельському 
ВТТ. Реабілітований 23.01.1965 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7851).

Синявський Дементій Хомич, 1907 р. н., 
с. Жадове Семенівського р-ну, українець, освіта ви-
ща. Проживав у с. Шведчина Семенівського р-ну, 
вчитель. Заарештований 20.09.1943 р. За вироком 
ВТ 37 гв. Червонопрапорної сд від 21.09.1943 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуд-
жений до позбавлення волі у ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 18.11.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15484-п).

Синявський Іван Іванович, 1882 р. н., смт Бе-
резна Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта домашня. Проживав у м. Чернігів, 
тесля. Заарештований 03.07.1941 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Київській обл. від 14.07.1941 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
27.12.1989 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 3085-п).

Синявський Олександр Федорович, 1869 р. н., 
смт Березна Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт Бе-
резна, одноосібник. Заарештований 04.01.1929 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 23.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР 
позбавлений волі на 4 місяці. Заарештований 
13.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 07.03.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 12.07.1989 р., 16.05.1989 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3862, 5363).

Синявський Федір Трифонович, 1888 
[1881] р. н., с. Гориця Березнянського (нині Мен-
ського) р-ну, українець, малописьменний. Про-
живав у с. Гориця, одноосібник. Заарештований 
06.10.1932 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 17.12.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. Заарештований 19.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 23.04.1938 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої проти заходів 
радянської влади, застосована ВМП. Розстріля-
ний 17.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
05.06.1989 р., 15.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6578, 8940).

Синяк Василь Самійлович, 1910 р. н., с. Тала-
лаївка Ніжинського р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав за місцем дислокації 743 сп 131 сд, 
червоноармієць. Заарештований 26.02.1940 р. 
За вироком 149 ВТ Ленінградського ВО від 
11.03.1940 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 4 роки. Реабілітова-
ний 12.09.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17294-п).

Сипко Петро Степанович, 1913 р. н., смт Оли-
шівка Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав за міс-
цем дислокації 236 сп 187 сд, червоноармієць. За-
арештований 02.11.1941 р. За вироком ВТ 20 раб
від 07.11.1941 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 25.11.1941 р. 
За ухвалою ВТ Західного фронту від 30.11.1941 р. 
вирок змінено, засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 20.06.1996 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17572-п).

Сипливець Павло Йосипович, 1891 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, одноосібник. Заарештований 
11.03.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 18.03.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР ув’язнений до конц-
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табору на 5 років. Реабілітований 26.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9663).

Сипливець Степан Євдокимович, 1899 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, швець. Заарештований 22.01.1921 р. 
за службу в денікінській армії. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 18.03.1921 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.03.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 3356).

Сипливий Антон Пилипович, 1867 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Курінь, одноосібник. 
Заарештований 09.05.1929 р. 18.06.1929 р. справу 
закрито. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12458).

Сипливий Дмитро Сергійович, 1914 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Курінь, одноосібник. 
Заарештований 11.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7061).

Сипливий Іван Пилипович, 1898 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Курінь, одноосібник. За-
арештований 22.10.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 19.12.1931 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11, 54-12 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 5 років. За постановою Коле-
гії ОГПУ від 11.05.1932 р. за ст.ст. 17-58-2, 58-11 
КК РСФРР позбавлений права проживання в 12 
пунктах Уральської обл. на 3 роки з прикріплен-
ням до певного місця проживання. Реабілітова-
ний 11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11715-11718).

Сипливий Йосип Захарович, 1891 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Курінь, одноосібник. За-

арештований 09.09.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 19.12.1931 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11, 54-12 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. За постановою Колегії ОГПУ 
від 11.05.1932 р. за ст.ст. 58-2, 58-11 КК РСФРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11715-11718).

Сипливий Михайло Лук’янович, 1898 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Курінь, одноосібник. 
Заарештований 04.09.1931 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
19.12.1931 р. за ст.ст. 54-2, 54-11, 54-12 КК 
УСРР передбачена ВМП. За постановою Колегії 
ОГПУ від 26.05.1932 р. за ст. 59-3 КК РСФРР 
застосована ВМП. Розстріляний 24.06.1932 р. 
у м. Суми. Реабілітований 19.09.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11715-11718).

Сипливий Михайло Савич, 1884 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Курінь, одноосібник. Заареш-
тований 09.05.1929 р. За постановою Колегії 
ОГПУ від 03.11.1929 р. за ст.ст. 58-10, 58-11 
КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 10 
років. Реабілітований 22.01.1969 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12458).

Сипливий Павло Семенович, 1911 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Курінь, одноосібник. Заарештований 
08.09.1931 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 05.12.1931 р. 
справу припинено. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11715-11718).

Сипливий Петро Гнатович, 1906 р. н., с. Курінь 
Бахмацького р-ну, українець. Проживав у с. Ку-
рінь, одноосібник. Заарештований 04.09.1931 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 19.12.1931 р. за ст.ст. 54-2, 54-11, 54-12 
КК УСРР висланий до Північного краю на 5 років. 
За постановою Колегії ОГПУ від 11.05.1932 р. за 
ст.ст. 58-2, 58-11 КК РСФРР висланий до Північно-
го краю на 3 роки. 21.03.1935 р. звільнений, за-



232

Реабілітовані історією. Чернігівська область

лишився проживати в Архангельській обл. 
Реабілітований 11.09.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11715-11718).

Сипливий Сергій Йосипович, 1892 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Курінь, одноосібник. 
Заарештований 07.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
23.02.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 КК УСРР ув’язне-
ний до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9916).

Сипливий Тимофій Сидорович, 1886 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Курінь, без певних 
занять. Заарештований 15.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
25.04.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної агітації застосована ВМП. Розстріляний 
16.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10306).

Сипливий Федір Афанасійович, 1896 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав за місцем дислокації 5 ср 1150 
сп,червоноармієць. Заарештований 08.06.1942 р. За 
вироком ВТ 342 сд від 17.06.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. За ухвалою ВТ Західного фронту від 
29.04.1943 р. справу припинено. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 5340-п).

Сипливий Федір Тимофійович, 1908 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Курінь, одноосібник. За-
арештований 23.01.1933 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
09.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 19.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7555).

Сипченко Марія Василівна, 1907 р. н., м. При-
луки, українка, освіта середня. Проживала у 

м. Прилуки, артистка. Заарештована 09.12.1943 р. 
За постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 22.07.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР ув’язнена 
до ВТТ на 5 років. Реабілітована 10.11.1992 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11894).

Сипченко Петро Васильович, 1915 р. н., 
м. Прилуки, українець, освіта початкова. Прожи-
вав за місцем дислокації 70 військово-дорожньо-
го мех. загону, червоноармієць. Заарештований 
05.03.1944 р. За вироком ВТ Київського гарнізо-
ну від 25.05.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 22.10.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15305-п).

Сирай Софон Дмитрович, 1892 р. н., с. Тополі 
Козелецького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Тополі, без певних занять. Заареш-
тований 22.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянської повстан-
ської організації  застосована ВМП. Розстріля-
ний 23.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10499).

Сираш Гаврило Іванович, 1908 р. н., с. Лу-
кашівка Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Лукашівка, селянин. 
Заарештований 21.09.1928 р. за підозрою в підго-
товці та проведенні теракту. 20.11.1928 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.06.1999 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.5, 
спр. 380).

Сираш Іван Сергійович, 1906 р. н., с. Тополі 
Козелецького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Тополі, без певних занять. Заарешто-
ваний 31.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянської повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 23.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10499).
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Сириця Василь Леонтійович, 1878 р. н., с. Да-
ничі Ріпкинського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Даничі, одноосібник. Заарештова-
ний 24.05.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 
04.08.1932 р. справу направлено на припинення. 
Рішення відсутнє. Реабілітований 19.02.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1183).

Сириця Григорій Семенович, 1902 р. н., с. Ко-
зари Носівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Козари, колгоспник. Заарештова-
ний 24.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 10.12.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 8 років. Покарання відбував в Онезько-
му ВТТ. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10730).

Сириця Семен Данилович, 1878 р. н., с. Коза-
ри Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Козари, без певних занять. За-
арештований 07.09.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 16.09.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 06.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1804).

Сириця Яків Трохимович, 1894 р. н., с. Козари 
Носівського р-ну, українець, освіта початкова. Член 
ВКП(б) до 1937 р. Проживав у с. Козари, без певних 
занять. Заарештований 04.12.1937 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 04.01.1938 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
14.04.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2096).

Сиркіна Раїса Ісаївна, 1865 р. н., м. Таганрог 
Ростовської обл., РФ, росіянка. Проживала у 
м. Ніжин, службовець. Заарештована 16.08.1920 р. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
21.09.1920 р. за проведення антирадянської агітації 
засуджена до позбавлення волі на 6 місяців та до 
примусових робіт. Реабілітована 30.12.1998 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1149).

Сироваткін Дмитро Семенович, 1898 р. н., 
с. Пилява Димерського (нині Вишгородсько-
го) р-ну Київської обл., українець, малописьмен-
ний. Без постійного місця проживання, не пра-
цював. Заарештований 29.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.08.1937 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності застосована ВМП. Розстріля-
ний 22.08.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
23.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9594).

Сировець Андрій Захарович, 1906 р. н., с. Гни-
луша Остерського р-ну (нині с. Лебедівка Ко-
зелецького р-ну), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Гнилуша (нині с. Лебедівка), одно-
осібник. Заарештований 15.02.1933 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 12.04.1933 р. за 
ст. 54-8 КК УСРР засуджений до ВМП. За 
вироком Чернігівського облсуду від 09.05.1934 р. 
виправданий. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 568-п).

Сировець Іларіон Гнатович, 1864 р. н., с. Во-
лодькова Дівиця Носівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Новгород-Сіверський, 
службовець. Заарештований 11.09.1920 р. за спів-
робітництво з гайдамаками. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 07.12.1921 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.01.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1275).

Сировець Микола Петрович, 1912 р. н., с. Чер-
воні Партизани (нині с. Володькова Дівиця) 
Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Червоні Партизани (нині с. Во-
лодькова Дівиця), не працював. Заарештований 
26.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 16.09.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 01.10.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 11.09.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11068).
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Сиродєєва Клавдія Тимофіївна, 1911 р. н., 
м. Москва, РФ, росіянка, освіта середня. Проживала 
у м. Ніжин, інструктор здороввідділу. Заарештована 
15.09.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 19.11.1937 р. як член сім’ї 
зрадника Батьківщини ув’язнена до ВТТ на 8 
років. Відбувала покарання у Темніковському 
ВТТ. За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 18.12.1943 р. термін покарання знижено 
на 1 рік. Реабілітована 04.01.1957 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2787).

Сироїд Карпо Якимович, 1870 р. н., с. Блисто-
ва Менського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Блистова, одноосібник. Заарешто-
ваний 05.10.1931 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. 
07.09.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7020).

Сироїд Федір Юхимович, 1912 р. н., м. Борзна 
Борзнянського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Борзна, агроном. Заарештований 
10.07.1941 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Київській обл. від 24.07.1941 р. за розповсюдження 
провокаційних чуток про війну засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 5 років. Реабілітований 
28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 395).

Сирокваша Лариса Олександрівна, 1925 р. н., 
м. Городня Городнянського р-ну, українка, освіта 
середня. Проживала у м. Городня, робітниця. 
Заарештована 26.10.1945 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 26.01.1946 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджена до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітована 30.09.1992 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15831-п).

Сирокваша Олександр Володимирович, 
1892 р. н., м. Городня Городнянського р-ну, украї-
нець, освіта середня. Проживав у м. Городня, бух-
галтер. Заарештований 26.03.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 24.04.1938 р. за участь у діяльності анти-
радянської військово-націоналістичної україн-
ської повстанської організації застосована 

ВМП. Розстріляний 16.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 08.06.1957 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3024-3025).

Сиромолот Іван Аврамович, 1925 р. н., 
с. Антонівка Варвинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем дислокації в.ч. 61436, 
військовослужбовець. Заарештований 22.04.1948 р. 
За вироком ВТ Ворошиловського гарнізону від 
07.06.1948 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Покарання відбував 
у Хабаровському краї, звільнений 10.11.1954 р. 
Реабілітований 30.12.1961 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 6358-п).

Сиромолот Федір Федорович, 1887 р. н., 
с. Антонівка Варвинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Антонівка, одноосіб-
ник. Заарештований 03.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7062).

Сиротенко Дмитро Михайлович, 1892 р. н., 
с. Городище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Го-
родище, одноосібник. Заарештований 20.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 26.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 20.06.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6951).

Сиротенко Зіновій Опанасович, 1867 р. н., 
с. Орлівка Куликівського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Орлівка, одноосібник. За-
арештований 04.01.1929 р. 06.02.1929 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 05.04.1929 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений волі на 1 рік. 
Реабілітований 14.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3638).

Сиротенко Іван Трохимович, 1902 р. н., 
с. Пашківка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
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початкова. Проживав у с. Пашківка, колгоспник. 
Заарештований 03.09.1937 р. За вироком спецколегії 
Чернігівського облсуду від 21.02.1938 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 5 років. Реабілітований 11.07.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14944-п).

Сиротенко Митрофан Никонович, 1900 р. н., 
с. Ряшки Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ряш-
ки, одноосібник. Заарештований 14.12.1928 р. за 
ст.ст. 54-7, 54-11 КК УСРР. 16.02.1929 р. справу 
припинено. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10066).

Сиротенко Пилип Зіновійович, 1888 р. н., 
с. Орлівка Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Орлівка, одноосібник. 
Заарештований 19.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 28.04.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5315).

Сиротенко Сергій Іванович, 1900 р. н., м. Ко-
нотоп Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), 
українець. Проживав у м. Конотоп. Заарештований 
07.02.1919 р. за співробітництво з гайдамаками. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 16.06.1919 р. справу закрито. Реабілітований 
31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 203).

Сиротенко Тарас Опанасович, 1874 р. н., 
с. Орлівка Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Орлівка, одноосіб-
ник. Заарештований 04.01.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
05.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 
Сибіру на 3 роки. Реабілітований 14.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3638).

Сиротинський Олексій Тимофійович, 
1927 р. н., с. Руда Холмського повіту Люблінського 
воєводства, Польща, українець, освіта початкова. 

Проживав у Добрянському р-ні, агент по пос-
тачанню. Заарештований 15.09.1944 р. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За ухвалою ВТ військ НКВД по Чер-
нігівській обл. від 14.03.1945 р. справу припинено. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 1750-п).

Сиротюк Кузьма Іванович, 1898 р. н., с. Ри-
домиль Кременецького р-ну Тернопільської обл., 
українець, малописьменний. Проживав у м. Чер-
нігів, службовець. Заарештований 16.11.1937 р. 
За постановою «двійки» від 08.12.1937 р. за 
шпигунство ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Покарання відбував у Кулойському ВТТ. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 01.02.1941 р. термін покарання знижено до 
фактично відбутого. Реабілітований 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10185).

Сиротюк Павло Іванович, 1893 р. н., с. Де-
рев’яне Подільської губ. (нині Кам’янець-По-
дільського р-ну Хмельницької обл.), українець, 
освіта середня. Член ВКП(б). Проживав у м. Чер-
нігів, службовець. Заарештований 01.02.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 01.08.1937 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. 09.02.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 27.01.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1153).

Сирош Матвій Олександрович, 1891 р. н., с. Бі-
лоцерківці Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Білоцерківці, колгосп-
ник. Заарештований 01.04.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 24.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної контр-
революційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 31.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10268).

Сирош Михайло Андрійович, 1883 р. н., с. Жор-
нівка Києво-Святошинського р-ну Київської обл., 
українець, неписьменний. Проживав у м. Ніжин, 
без певних занять. Заарештований 25.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

нігівській обл. від 23.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 14.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1881).

Сиса Афанасій Кирилович, 1901 р. н., с. Бе-
резівка Талалаївського р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Березівка, без певних занять. 
Заарештований 17.02.1938 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
24.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної контрреволю-
ційної організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 15.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8369).

Сиса Григорій Кирилович, 1893 р. н., с. Бе-
резівка Талалаївського р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Болотниця Талалаївсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 18.02.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 24.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської української націоналістичної 
контрреволюційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 21.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 31.07.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8369).

Сиса Іван Степанович, 1897 р. н., смт Ямпіль 
Глухівського повіту Чернігівської губ. (нині Ямпіль-
ського р-ну Сумської обл.), українець, освіта ви-
ща. Проживав у с. Кинашівка Борзнянського р-ну, 
директор школи. Заарештований 21.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 17.11.1937 р. за участь у діяль-
ності антирадянської організації застосована 
ВМП. Розстріляний 27.11.1937 р. Реабілітований 
25.01.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2828).

Сисак Мойсей Тимофійович, 1898 р. н., 
с. Євминка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Євмин-
ка, без певних занять. Заарештований 28.10.1950 р. 
За вироком судової колегії в кримінальних спра-
вах Чернігівського облсуду від 14.01.1951 р. за 

ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11, 54-14 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 25 років. Реабіліто-
ваний 08.10.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 16025-п).

Сисецький Петро Іванович, 1894 р. н., с. Вчо-
райше Ружинського р-ну Житомирської обл., 
українець, освіта середня. Проживав у м. Чернігів, 
головний бухгалтер. Заарештований 18.11.1937 р. 
За постановою «двійки» від 22.12.1937 р. за служ-
бу у Петлюри застосована ВМП. Розстріля-
ний 08.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
04.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9720).

Сисуненко Панас Григорович, 1882 р. н., 
смт Дігтярі Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Дігтярі, одноосібник. 
Заарештований 25.06.1930 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації. 
20.07.1930 р. справу закрито. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 122).

Ситенко Петро Юрійович, 1894 р. н., с. Нові 
Млини Батуринського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта незакінчена вища. Проживав 
у с. Нові Млини, вчитель. Заарештований 
16.10.1930 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 20.01.1931 р. за ст. 54-9 
КК УСРР передбачена ВМП. Реабілітований 
23.11.1988 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8142).

Ситенький Кузьма Іванович, 1908 р. н., с. За-
барівка Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Забарівка, одноосібник. 
Заарештований 20.06.1938 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 07.03.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 6 років. Реабілітований 20.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15202-п).

Ситий Данило Матвійович, 1881 р. н., 
с. Городище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Радвине 
Сновського р-ну, одноосібник. Заарештований 
21.11.1932 р. За постановою особливої наради при 
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Колегії ГПУ УСРР від 05.01.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР ув’язнений до ВТТ на 3 роки. Реабілітований 
26.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4712).

Ситий Єпіфан Васильович, 1871 р. н., с. Го-
родище Сосницького повіту (нині Менського р-ну), 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Рихли 
Кролевецького повіту (нині Коропського р-ну), 
монах. Заарештований 12.05.1921 р. за проведен-
ня контрреволюційної агітації. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 11.08.1921 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.03.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 2822).

Ситий Микола Олексійович, 1908 р. н., с. Низ-
ківка Сновського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Низківка, одноосібник. За-
арештований 02.02.1930 р. 16.02.1930 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. За вироком Чер-
нігівського окрсуду від 20.03.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР засуджений до 1 року примусових 
робіт. Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.7, спр. 76).

Ситник Андрій Савич, 1895 р. н., м. Батурин 
Бахмацького р-ну, українець, освіта середня. Про-
живав у м. Батурин, інструктор батальйону спец-
назу. Заарештований 05.01.1922 р. За вироком Чер-
нігівського губревтрибуналу від 09.02.1923 р. за 
ст. 89 КК УСРР виправданий. На час другого ареш-
ту – мешканець м. Остер Козелецького р-ну, про-
раб. Заарештований 14.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.04.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 17.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 24.09.1999 р., 
07.12.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 6706, Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3275).

Ситник Антон Давидович, 1905 р. н., с. Пет-
рівка Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Петрів-
ка, колгоспник. Заарештований 16.07.1941 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Київській обл. від 

29.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до ВМП. Реабілітований 
21.10.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15352-п).

Ситник Василь Федорович, 1912 р. н., с. Маз-
ки Малодівицького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 75 сд, червоноармієць. Заарештований 
22.08.1940 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 15.06.1942 р. за здачу у полон 
ув’язнений до ВТТ на час війни. За рішенням 
Президії ВР СРСР від 14.06.1943 р. направлений 
до діючої армії. Реабілітований 24.10.1957 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3937).

Ситник Іван Іванович, 1869 р. н., с. Стольне 
Менського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Мена Менського р-ну, без певних 
занять. Заарештований 21.04.1938 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 27.03.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 28.02.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 293-п).

Ситник Іван Петрович, 1928 р. н., с. Ганнівка 
Лосинівського (нині Носівського) р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав за місцем дислокації 
в.ч. 61436, військовослужбовець. Заарештований 
09.06.1949 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 30.07.1949 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Звільнений 05.03.1955 р. Реабілітований 
12.12.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15588-п).

Ситник Ірина Савівна, 1900 р. н., м. Бату-
рин Бахмацького р-ну, українка, освіта серед-
ня. Проживала у м. Батурин, вчитель. Заарешто-
вана 07.02.1922 р. за участь у діяльності контр-
революційної організації. 29.06.1922 р. звільнена 
на підписку про невиїзд. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітована 24.09.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 6706).

Ситник Костянтин Кузьмич, 1909 р. н., 
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смт Дмитрівка Бахмацького р-ну, українець, 
освіта вища. Проживав у м. Борзна Борзнянсько-
го р-ну, зоотехнік. Заарештований 23.10.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 17.11.1937 р. за участь у діяльності 
антирадянської української націоналістичної 
організації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реа-
білітований 31.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11587).

Ситник Лук’ян Андрійович, 1895 р. н., 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, українець, освіта 
вища. Проживав за місцем роботи, інженер. 
Заарештований 25.03.1944 р. за ст. 58-1 «а» КК 
РРФСР. 06.07.1944 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. 05.08.1944 р. справу припинено. 
Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9990-п).

Ситник Микола Григорович, 1915 р. н., с. Пет-
рушівка Ічнянського р-ну, українець, освіта не-
закінчена вища. Проживав у м. Чернігів, студент. 
Заарештований 04.04.1936 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 14.07.1936 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі у віддалених місцях на 3 роки. Реабілітова-
ний 23.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. –  
Спр. 14829-п).

Ситник Павло Федорович, 1914 р. н., с. Рудівка 
Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, українець, 
письменний. Проживав за місцем дислокації 
844 сп 267 сд, червоноармієць. Заарештований 
16.11.1941 р. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. 11.12.1941 р. 
справу припинено. Реабілітований 20.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3066).

Ситник Семен Автономович, 1889 р. н., с. Пет-
рівка Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пет-
рівка, одноосібник. Заарештований 24.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 02.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 12.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6810).

Ситников Филимон Володимирович, 
1880 р. н., с. Шпотівка Конотопського р-ну Черні-
гівської (нині Сумської) обл., українець, освіта 
середня. Проживав у смт Козелець Козелецько-
го р-ну, безробітний. Заарештований 16.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської української контр-
революційної повстанської організації застосова-
на ВМП. Розстріляний 17.05.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9282).

Ситникова Ксенія Пантеліївна, 1866 р. н., 
м. Батурин Бахмацького р-ну, українка, мало-
письменна. Проживала у м. Батурин, домогос-
подарка. Заарештована 10.01.1922 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної організації. Рі-
шення по справі відсутнє. Звільнена з-під 
варти 28.06.1922 р. Реабілітована 24.09.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 6706).

Ситниченко Гаврило Іванович, 1877 р. н., 
с. Богданівка Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Богданівка, одноосібник. Заарештований 
17.02.1930 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 04.03.1930 р. за ст. 54-10
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2807).

Ситов Іван Петрович, 1897 р. н., м. Миколаїв, 
росіянин, освіта початкова. Член ВКП(б). Проживав 
у м. Чернігів, начальник обласного управління 
торговлі. Заарештований 04.09.1937 р. За вироком 
ВК ВС СРСР від 15.10.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-8, 
54-11 КК УРСР засуджений до ВМП. Розстріляний 
16.10.1937 р. у м. Київ. Реабілітований 09.07.1957 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів – Спр. 4138-п).

Ситько Микола Захарович, 1908 р. н., с. Вільне 
Коропського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Вільне, робітник. Заарештований 
23.02.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 15.06.1935 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 16.09.1935 р. 



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

239

справу припинено. Реабілітований 22.01.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1048).

Сич Гаврило Гаврилович, 1876 р. н., с. Вели-
кий Самбір Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Конотопського р-ну Сумської обл.), 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Великий 
Самбір, селянин. Заарештований 31.01.1919 р. 
за співробітництво з гетьманською владою. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
01.06.1919 р. справу припинено. Реабілітований 
31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 225).

Сич Григорій Васильович, 1922 р. н., с. Лари-
нівка Новгород-Сіверського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем дислокації 
609 сп 139 сд, червоноармієць. Заарештований 
23.03.1943 р. За вироком ВТ 139 сд від 07.05.1943 р. 
за ст.ст. 19-58-1 «б», 58-10 ч. 2 КК РРФСР за-
суджений до позбавлення волі у ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 25.03.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17324-п).

Сич Іван Васильович, 1923 р. н., с. Лопатні 
Ріпкинського р-ну, українець, освіта середня. 
Член ВЛКСМ. Проживав за місцем служби, чер-
воноармієць. Заарештований 22.10.1942 р. За 
вироком ВТ 35 А від 08.12.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 1 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 8 років. Реабілітова-
ний 29.06.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15760-п).

Сич Іван Юхимович, 1888 р. н., с. Головеньки 
Борзнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Головеньки, одноосібник. Заарешто-
ваний 10.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.11.1937 р. за 
проведення антиколгоспної агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 30.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1525).

Сич Сергій Андрійович, 1892 р. н., с. Ліско-
ноги Новгород-Сіверського р-ну, українець, 

малописьменний. Проживав у с. Лісконоги. За-
арештований 01.03.1931 р. 30.05.1931 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 16.08.2013 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8610).

Сич Федот Кузьмич, 1895 р. н., с. Лопатні 
Ріпкинського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у х. Корчев’я Ріпкинського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 02.07.1929 р. За 
вироком Чернігівського окрсуду від 07.12.1929 р. за 
ст.ст. 7-54-10 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі на 2 роки. Реабілітований 30.06.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.6, 
спр. 350).

Сич Юхим Андрійович, 1918 р. н., с. Лопатні 
Ріпкинського р-ну, українець, освіта середня. Член 
ВЛКСМ. Проживав за місцем дислокації 915 ап 
346 сд, помічник командира батареї, лейтенант. 
Заарештований 23.12.1941 р. За вироком ВТ 346 сд
від 28.12.1941 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 07.05.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15752-п).

Сичевський Олексій Федорович, 1912 р. н., 
с. Петрівське (нині с. Мостище) Козелецького р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у смт Ко-
зелець Козелецького р-ну, рахівник. Заареш-
тований 15.08.1937 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної націоналістичної шпигун-
ської організації. 09.11.1937 р. справу припинено. 
Реабілітований 27.12.1995 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 20).

Сівер Петро Денисович, 1895 р. н., с. Попівка 
Новгород-Сіверського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Конотоп Чернігівської  
(нині Сумської) обл., робітник. Заарештований 
22.12.1929 р. за ст. 54-4 КК УСРР. 10.05.1930 р. 
справу припинено. Звільнений 09.01.1930 р. 
На час другого арешту – мешканець смт Короп 
Коропського р-ну, робітник. Заарештований 
12.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
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ВМП. Розстріляний 13.10.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 29.07.1997 р., 24.09.1960 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3077, 4519).

Сіксін [Сиксин] Григорій Максимович, 
1926 р. н., с. Риботин Коропського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислока-
ції 156 сп, червоноармієць. Заарештований 
28.10.1944 р. За вироком ВТ 25 А від 31.12.1944 р. 
за ст.ст. 58-1 «б», 58-10 ч. 2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 25.07.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17639-п).

Сімін Микита Степанович, 1877 р. н., м. Нов-
город-Сіверський. Проживав у м. Новгород-Сі-
верський. Заарештований 29.10.1919 р. за розпов-
сюдження провокаційних чуток. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 07.12.1921 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.01.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1309).

Сім’я Василь Матвійович, 1896 р. н., с. Но-
селівка Борзнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Носелівка, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору на 
8 років. Реабілітований 27.02.1992 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Сінкевич Станіслав Антонович, 1876 р. н., 
Волинська губ., поляк, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Бахмач Бахмацького р-ну, робітник 
залізниці. Звинувачувався за ст. 58-10 КК РСФРР. 
30.06.1931 р. взятий на підписку про невиїзд. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 23.08.1931 р. справу припинено. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4993).

Сіренко Григорій Сильвестрович, 1913 р. н., 
м. Прилуки, українець, малописьменний. Про-
живав за місцем дислокації 257 гв. сп 65 гв. сд, 
червоноармієць. Заарештований 25.07.1943 р. За 
вироком ВТ 65 гв. сд від 19.08.1943 р. за ст. 58-8 з 

санкції 58-2 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 28.03.1997 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17795-п).

Сіренко Євмен Семенович, 1896 [1897] р. н., 
с. Стодоли Куликівського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Сто-
доли, селянин. Заарештований 27.04.1927 р. за 
участь у діяльності Союзу хліборобів-власників. 
Рішення по справі відсутнє. Заарештований 
15.06.1927 р. За вироком Чернігівського окрсуду 
від 31.10.1927 р. за ст. 54-11 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі з суворою ізоляцією на 2 
роки умовно з випробним терміном на 5 ро-
ків. Реабілітований 24.09.1999 р., 30.07.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-2424, оп.3, 
спр. 1, Держархів Чернігівської області, ф. Р-328, 
оп.4, спр. 814).

Сіренко Іван Данилович, 1911 р. н., с. Мрин 
Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Мрин, колгоспник. Заарештований 
14.03.1938 р. За вироком судової колегії в 
кримінальних справах Чернігівського облсуду від 
08.02.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 6 років. Реабілітований 
30.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15091-п).

Сіренко Іван Іванович. Заарештований 
20.05.1927 р. за участь у діяльності Союзу хлі-
боробів-власників. Рішення по справі відсутнє. 
Реабілітований 24.09.1999 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-2424, оп.3, спр. 1).

Сіренко Іван Ігнатович, 1910 р. н., с. Локнис-
те Березнянського (нині Менського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Локнисте, 
колгоспник. Заарештований 30.03.1950 р. За 
вироком судової колегії в кримінальних справах 
Чернігівського облсуду від 14.06.1950 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 10 років, позбавлений нагород. За 
постановою Президії ВС УРСР від 10.01.1955 р. 
вирок змінено, засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Згідно з Указом Президії ВР СРСР 
від 27.03.1953 р. «Про амністію» з-під варти 
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звільнений. Реабілітований 28.02.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17264-п).

Сіренко Іван Митрофанович, 1899 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Плиски Борзнянсько-
го р-ну, рахівник. Заарештований 21.02.1929 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 05.07.1929 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. На час друго-
го арешту – мешканець м. Борзна Борзнянсько-
го р-ну, бухгалтер цеглозаводу. Заарештований 
22.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної контрреволюційної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 13.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 01.08.1989 р., 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3276, 11690).

Сіренко Іван Павлович. Заарештований 
20.05.1927 р. за участь у діяльності Союзу хлі-
боробів-власників. Рішення по справі відсутнє. 
Реабілітований 24.09.1999 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-2424, оп.3, спр. 1).

Сіренко Іван Павлович, 1897 [1898] р. н., 
с. Стодоли Куликівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
с. Стодоли, селянин. Заарештований 15.06.1927 р. 
За вироком Чернігівського окрсуду від 31.10.1927 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі на 2 роки з суворою ізоляцією умовно з 
випробним терміном на 5 років. На час другого 
арешту – на поденних роботах. Заарештований 
16.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 19.08.1937 р. за прове-
дення антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував у Біломорсько-
Балтійському ВТТ. Реабілітований 30.07.1999 р., 
21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-328, оп.4, спр. 814, Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10465).

Сіренко Олександр Наумович, 1886 р. н., 
с. Локнисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 

українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте, колгоспник. Заарештований 12.04.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 15.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської есерівської націоналістичної 
контрреволюційної повстанської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 29.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 10.10.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4195-4196).

Сіренко Павло Семенович, 1891 р. н., с. Сто-
доли Куликівського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Сто-
доли, селянин. Заарештований 27.04.1927 р. за 
участь у діяльності Союзу хліборобів-власників. 
Рішення по справі відсутнє. Заарештований 
15.06.1927 р. За вироком Чернігівського окрсуду 
від 31.10.1927 р. за ст. 54-11 з санкції ст. 54-2 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 3 роки 
4 місяці. Заарештований 16.02.1930 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язне-
ний до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 24.09.1999 р., 30.07.1999 р., 03.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-2424, оп.3, 
спр. 1, ф. Р-328, оп.4, спр. 814,  ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3798).

Сіренко Роман Григорович, 1895 р. н., 
с. Мрин Носівського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Мрин, слюсар. Заарештований 
15.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної контрреволюційної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 20.12.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3929).

Сіренко Роман Юрійович, 1896 р. н., с. Мрин 
Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Мрин, колгоспник. Заарештова-
ний 26.10.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 10.11.1930 р. справу припинено. 
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Реабілітований 19.06.1998 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7866).

Сіренко Тимофій Ничипорович, 1907 р. н., 
с. Малютинці Пирятинського р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Малю-
тинці, одноосібник. Заарештований 11.04.1937 р. 
За вироком спецколегії Чернігівського облсуду 
від 23.07.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі у ВТТ на 7 років. 
Реабілітований 26.07.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14628-п).

Сірий Борис Григорович, 1888 р. н., с. Гвоз-
диківка Сновського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Сновськ Сновського р-ну, слю-
сар. Заарештований 10.05.1931 р. за ст.ст. 58-10,
58-11 КК РСФРР. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ОГПУ від 23.07.1931 р. справу 
закрито. Заарештований 29.11.1943 р. За виро-
ком ВТ Білоруської залізниці від 18.02.1944 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 28.05.1998 р., 
31.07.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5710, ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 15225-п).

Сірий Василь, смт Михайло-Коцюбинське 
Чернігівського р-ну. Проживав у смт Михайло-Ко-
цюбинське. Заарештований 07.02.1919 р. за службу 
у гетьманських каральних органах. Рішення по 
справі відсутнє. Реабілітований 27.11.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 490).

Сірий Володимир Кіндратович, 1906 р. н., 
с. Шишківка Корюківського р-ну, українець, осві-
та середня. Член ВКП(б). Проживав за місцем 
дислокації 81 оадн, командир дивізіону, підпол-
ковник. Заарештований 06.02.1947 р. За вироком 
ВТ Забайкало-Амурського ВО від 05.04.1947 р. за 
ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі у ВТТ на 6 років. За ухвалою ВК ВС СРСР 
від 21.05.1947 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 4 роки. Покарання відбував у 
Амурській обл. Реабілітований 28.12.1956 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 7463-п).

Сірий Григорій Омелянович, 1893 р. н., с. Бе-
рилівка Городнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Берилівка, колгоспник. 
Заарештований 10.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 14.08.1937 р. за участь у діяльності контр-
революційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 23.08.1937 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 31.07.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9049-9057).

Сірий Дмитро Архипович, 1889 р. н., с. Нова 
Басань Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Нова Басань, колгосп-
ник. Заарештований 19.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсько-
го націоналістичного угруповання застосована 
ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 19.02.1966 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7924).

Сірий Іван Данилович, 1929 р. н., с. Кинашів-
ка Борзнянського р-ну, українець, освіта середня. 
Член ВЛКСМ. Проживав у с. Кинашівка, тесля. 
Заарештований 23.03.1950 р. За вироком ВТ військ 
МВД по Чернігівській обл. від 13.06.1950 р. за 
ст.ст. 20-54-1 «а» КК УРСР засуджений до поз-
бавлення волі на 25 років. За ухвалою ВК ВС 
СРСР від 28.04.1954 р. вирок змінено, засуджений 
до позбавлення волі на 7 років. Реабілітова-
ний 31.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14611-п).

Сірий Йосип Силович, 1883 р. н., с. Вели-
кий Щимель Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ве-
ликий Щимель, колгоспник. Заарештований 
31.10.1937 р. за участь у діяльності контрреволю-
ційної повстанської організації. 05.12.1937 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.01.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1146).

Сірий Марко Єлисейович, 1897 р. н., с. Новий 
Глибів Остерського р-ну, українець, неписьмен-
ний. Проживав у с. Новий Глибів, одноосібник. За-
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арештований 02.03.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.07.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 56-17 КК УСРР ув’язнений до концтабо-
ру на 5 років. Реабілітований 07.04.1989 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8324).

Сірий Микола Данилович, 1893 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта вища. Проживав у м. Ні-
жин, вчитель. Заарештований 19.04.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 23.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської української націоналістичної 
контрреволюційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 28.06.1958 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3493-3494).

Сірий Мирон Тимофійович, 1882 р. н., с. Ушня 
Менського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Ушня, колгоспник. Заарештований 
12.09.1939 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
07.02.1940 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітований 
21.05.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 438-п).

Сірий Сергій Іванович, 1922 р. н., с. Прибинь 
Холминського (нині Корюківського) р-ну, украї-
нець, освіта середня. Проживав за місцем дисло-
кації 3 б 31 зтп, червоноармієць. Заарештований 
22.11.1941 р. За вироком ВТ Саратовського 
гарнізону від 03.12.1941 р. за ст.ст. 58-1 «г», 58-10 
ч. 1 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 05.10.1999 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17917-п).

Сірий Федір Пилипович, 1910 р. н., с. Новий 
Глибів Остерського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав за місцем дислокації 65 обз, чер-
воноармієць. Заарештований 15.10.1941 р. За ви-
роком ВТ Південно-Західного фронту від 
26.10.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 8 років. Реабілітований 
06.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. - 
Спр. 14670-п).

Сірий Яків Свиридович, 1913 р. н., с. Ушня 

Менського р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав за місцем дислокації 83 сп 34 сд, черво-
ноармієць. Заарештований 12.02.1941 р. За виро-
ком ВТ 15 А від 31.03.1941 р. за ст.ст. 19-58-8
з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до поз-
бавлення волі на 8 років. За ухвалою ВК ВС 
СРСР від 09.05.1941 р. засуджений за ст. 58-10 
ч. 1 КК РРФСР до позбавлення волі на 8 років. 
Реабілітований 31.05.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16946-п).

Сірик Анастасій Петрович, 1889 р. н., с. Да-
нине (нині с. Данина) Ніжинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Данине 
(нині с. Данина), одноосібник. Заарештований 
10.02.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 28.02.1930 р. за ст. 54-10 з 
санкції ст. 54-2 КК УСРР ув’язнений до концта-
бору на 3 роки. Реабілітований 25.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5149).

Сірик Анатолій Васильович, 1918 р. н., 
с. Харитонівка Срібнянського р-ну, українець, 
освіта вища. Кандидат в члени ВКП(б). Проживав 
за місцем дислокації 54 зартп, заступник ко-
мандира дивізіону, ст. лейтенант. Заарештований 
28.05.1942 р. За вироком ВТ Уральського ВО від 
12.01.1943 р. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР засуджений 
до ВМП. За ухвалою ВК ВС СРСР від 09.03.1943 р. 
вирок змінено, засуджений до позбавлення во-
лі на 10 років. Реабілітований 28.02.1997 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17778-п).

Сірик Василь Андрійович, 1919 р. н., 
с. Підгірне Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем служби, кухар 
роти охорони 27 А. Заарештований 10.12.1941 р. 
За вироком ВТ 27 А від 16.12.1941 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. Реабілітований 30.05.1995 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16957-п).

Сірик Василь Мойсейович, 1896 р. н., с. Во-
лодькова Дівиця Носівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Володькова Дівиця, 
селянин. Заарештований 22.11.1920 р. За вироком 
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Чернігівського губревтрибуналу від 05.03.1921 р. 
за службу у варті при гетьмані засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки, звільнений за 
амністією. Реабілітований 23.03.1999 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 3376).

Сірик Василь Тимофійович, 1909 р. н., с. Чер-
воні Партизани (нині с. Володькова Дівиця) Но-
сівського р-ну, українець, освіта вища. Проживав 
у м. Ніжин, викладач ветеринарної школи. 
Заарештований 17.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
25.10.1937 р. за участь у діяльності українського 
націоналістичного угруповання застосована 
ВМП. Розстріляний 31.10.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 30.04.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3325).

Сірик Григорій Авксентійович, 1897 р. н., 
с. Харитонівка Срібнянського р-ну, українець, 
освіта незакінчена вища. Проживав у с. Ха-
ритонівка, директор школи. Заарештований 
30.11.1943 р. За вироком ВТ КВО від 29.05.1944 р. 
за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 7 років. Реабілітований 
26.09.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16580-п).

Сірик Євген Іванович, 1893 р. н., с. Рівчак-
Степанівка Лосинівського (нині Носівського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Татарівка 
Лосинівського (нині Бобровицького) р-ну, одно-
осібник. Заарештований 24.10.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 08.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 5 років. Реабілітований 
21.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8930).

Сірик Костянтин Андрійович, 1912 р. н., 
с. Стрільники Бахмацького р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Стрільники, одноосіб-
ник. Заарештований 31.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 27.06.1989 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7644).

Сірик Максим Кузьмич, 1907 р. н., с. Черво-
ні Партизани (нині с. Володькова Дівиця) Но-
сівського р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Червоні Партизани (нині с. Володько-
ва Дівиця), головний кондуктор. Заарештований 
27.06.1949 р. За вироком ВТ гарнізону м. Київ від 
11.11.1949 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 15 років. За ухвалою 
ВТ КВО від 23.11.1949 р. вирок скасовано. 
Звільнений 24.02.1950 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 8223-п).

Сірик Мусій Дмитрович, 1871 р. н., с. Червоні 
Партизани (нині с. Володькова Дівиця) Носівсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Червоні Партизани (нині с. Володькова Діви-
ця), одноосібник. Заарештований 12.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 27.02.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 25.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10142).

Сірик Олександр Никифорович, 1895 р. н., 
с. Червоні Партизани (нині с. Володькова Діви-
ця) Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Червоні Партизани (нині 
с. Володькова Дівиця), староста. Заарештований 
08.10.1943 р. За вироком ВТ КВО від 12.05.1944 р. 
за ст. 54-1 «б» КК УРСР виправданий. Заарештова-
ний 11.01.1946 р. За вироком ВТ Чернігівського 
гарнізону від 16.03.1946 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР 
виправданий. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 1286-п).

Сірик Онисія Іванівна, 1907 р. н., с. Левки 
Прилуцького р-ну, українка, освіта початкова. Про-
живала у м. Прилуки, безробітна. Заарештована 
28.02.1944 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 24.07.1944 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР засуджена до позбавлення волі на 10 
років. Реабілітована 27.04.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16933-п).
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Сірик Павло Омелянович, 1903 р. н., с. Ха-
ритонівка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Харитонівка, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної повстан-
ської організації ув’язнений до концтабору на 10 
років. Реабілітований 05.10.1991 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Сірик Петро Павлович, 1891 р. н., с. Червоні 
Партизани (нині с. Володькова Дівиця) Носівсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Червоні Партизани (нині с. Володькова Діви-
ця), колгоспник. Заарештований 09.07.1938 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 26.05.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. За ухвалою ВК ВС УРСР від 
17.08.1939 р. вирок скасовано. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 318-п).

Сірик Прокопій Мойсейович, 1900 р. н., 
с. Смош Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
росіянин, малописьменний. Проживав за місцем 
дислокації 233 гв. сп 81 гв. сд, червоноармієць. 
Заарештований 13.05.1943 р. За вироком ВТ 
81 гв. сд від 26.05.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР 
виправданий. Звільнений 01.06.1943 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 6840-п).

Сірик Сава Остапович, 1889 р. н., с. Стріль-
ники Бахмацького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Стрільники, колгоспник. Заарешто-
ваний 02.10.1937 р. За постановою «двійки» від 
08.12.1937 р. за ст.ст. 54-6 ч. 1, 54-10 ч. 1 КК УРСР 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Відбував пока-
рання в Архангельській обл. Загинув 16.01.1942 р. 
Реабілітований 13.11.1959 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4204).

Сірик Семен Петрович, 1895 р. н., с. Стріль-
ники Бахмацького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Запорізьке Бахмацького р-ну, 
одноосібник. Заарештований 23.10.1931 р. За 
постановою Колегії ОГПУ від 11.05.1932 р. 
за ст.ст. 58-2, 58-11 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки умовно. Реабілітований 

11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11715-11718).

Сіробабський Микола Олексійович, 
1899 р. н., Катеринославська губ., українець, освіта 
середня. Проживав у м. Прилуки, службовець. За-
арештований 18.12.1928 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 16.08.1929 р. 
за ст. 54-1 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10066).

Січка Андрій Степанович, 1904 р. н., с. Киріїв-
ка Менського (нині Сосницького) р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Киріївка, одно-
осібник. Заарештований 23.11.1931 р. 13.12.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9294).

Січка Арсен Степанович, 1896 р. н., с. Киріїв-
ка Менського (нині Сосницького) р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Киріївка, одно-
осібник. Заарештований 23.11.1931 р. 13.12.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9294).

Січка Дмитро Артемович, 1899 р. н., с. Киріїв-
ка Менського (нині Сосницького) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Киріївка, одно-
осібник. Заарештований 23.11.1931 р. 13.12.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9294).

Січка Євдокія Антонівна, 1884 р. н., с. Носе-
лівка Борзнянського р-ну, українка, освіта 
початкова. Проживала у с. Носелівка, домо-
господарка. 06.05.1929 р. взята на підписку про 
невиїзд. Заарештована 31.05.1929 р. За вироком 
Конотопського окрсуду від 07.10.1929 р. за про-
ведення антирадянської агітації, скерованої на 
підрив заходів партії, засуджена до позбавлення 
волі на 3 роки умовно з випробним терміном на 
6 років. Реабілітована 26.01.2004 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-4776, оп.1, спр. 272).



246

Реабілітовані історією. Чернігівська область

Січка Олексій Трохимович, 1882 р. н., с. Но-
селівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Носелівка, одноосібник. 
Заарештований 31.05.1929 р. За вироком Ко-
нотопського окрсуду від 07.10.1929 р. за про-
ведення антирадянської агітації, скерованої на 
підрив заходів партії, засуджений до позбавлення 
волі з суворою ізоляцією на 6 років та виселен-
ня за межі Полтавської та Чернігівської округ 
після відбуття терміну покарання на 3 роки. 
Реабілітований 26.01.2004 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-4776, оп.1, спр. 272).

Січка Олена Михайлівна, 1888 р. н., с. Носе-
лівка Борзнянського р-ну, українка, освіта по-
чаткова. Проживала у с. Носелівка, домогоспо-
дарка. Заарештована 06.03.1931 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 20.05.1931 р. за участь у діяльності контр-
революційного релігійного угруповання вис-
лана до Північного краю на 3 роки. Реабілітована 
29.12.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.3, спр. 218).

Січка Петро Тимофійович, 1885 р. н., с. Носе-
лівка Борзнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Носелівка, одноосіб-
ник. Заарештований 28.01.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
20.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5985).

Січка Прохор Олексійович, 1903 р. н., с. Носе-
лівка Борзнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Носелівка, одноосіб-
ник. Заарештований 26.02.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.05.1931 р. за участь у діяльності контр-
революційного релігійного угруповання ув’язне-
ний до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
29.12.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.3, спр. 218).

Січка Самійло Маркелович, 1866 р. н., 
с. Тростянка Борзнянського р-ну, українець, не-

письменний. Проживав у с. Тростянка, без певних 
занять. Заарештований 05.05.1932 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.08.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР висланий 
до Казахстану на 3 роки умовно. Реабілітований 
13.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6687).

Січка Хома Артемович, 1898 р. н., с. Киріївка 
Менського (нині Сосницького) р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Киріївка, одно-
осібник. Заарештований 23.11.1931 р. 13.12.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9294).

Скабичевська Варвара Давидівна, 1876 р. н., 
м. Санкт-Петербург, РФ, освіта середня. Прожи-
вала у м. Новгород-Сіверський, домогосподарка. 
Заарештована 14.11.1919 р. як соціально-небез-
печний елемент. Рішення по справі відсутнє. 
Загинула у в’язниці 20.01.1920 р. Реабілітована 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 1297).

Скадін Іван Андрійович, 1893 р. н., м. Рига, 
Латвія, латиш, освіта початкова. Виключений з 
ВКП(б) у зв’язку з арештом. Проживав у м. Конотоп 
Чернігівської (нині Сумської) обл., голова рай-
виконкому. Заарештований 14.05.1938 р. за 
ст.ст. 54-7, 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР. 02.03.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 20.02.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1355).

Сказка Ганна Павлівна, 1921 р. н., смт Седнів 
Чернігівського р-ну, українка, освіта середня. 
Проживала у смт Седнів, статист. Заарештована 
05.10.1943 р. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 12.02.1944 р. за ст. 58-1 «а» КК 
РРФСР ув’язнена до ВТТ на 5 років. Реабілітована 
25.01.1994 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11990).

Сказка Павло Ілліч, 1878 р. н., смт Седнів 
Чернігівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у смт Седнів, одноосібник. За-
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арештований 20.03.1931 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ГПУ УСРР від 07.05.1931 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 14.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5954).

Скайбеда Сергій Пилипович, 1851 р. н., с. Хри-
півка Городнянського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Хрипівка, селянин. Заарештований 
23.10.1921 р. 24.10.1921 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. За вироком виїзної сесії Чернігівського 
губревтрибуналу від 01.11.1921 р. за проведення 
антирадянської агітації засуджений до 3 місяців 
примусових робіт. Реабілітований 25.03.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 2735).

Скакодуб Василь Миколайович, 1907 р. н., 
с. Гужівка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Гужівка, одноосібник. 
Заарештований 13.06.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
05.07.1930 р. за ст. 80 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 20.11.1932 р. 
висланий до Північного краю на 3 роки. Покарання 
відбував в Ухто-Печорському ВТТ. Звільнений 
23.01.1933 р. та направлений під конвоєм до 
м. Сиктивкар у розпорядження облвідділу ОГПУ 
для визначення місця поселення у Північному краї 
на 3 роки. Реабілітований 28.04.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5223).

Скакодуб Григорій Олексійович, 1869 р. н., 
с. Гужівка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гужівка, одноосібник. 
Заарештований 11.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
14.07.1931 р. справу припинено. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8870).

Скакун Андрій Якович, 1911 р. н., с. Рудьків-
ка Бобровицького р-ну, українець. Проживав 
у с. Рудьківка, різноробочий. Заарештований 
15.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 19.11.1937 р. за про-
ведення антирадянської агітації ув’язнений до 

ВТТ на 10 років. Відбував покарання у Східному 
ВТТ. Звільнений 15.11.1947 р. Реабілітований 
28.11.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4217).

Скакун Іван Іванович, 1885 р. н., с. Рудьків-
ка Бобровицького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Рудьківка, колгоспник. Заарешто-
ваний 22.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської церковної гру-
пи застосована ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 23.08.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3555).

Скакун Іван Ілліч, 1883 р. н., м. Ніжин, 
українець, письменний. Проживав у м. Ніжин, ко-
валь. Заарештований 03.10.1937 р. за ст.ст. 54-6, 
54-10 КК УРСР. 10.12.1937 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 280).

Скакун Іван Якович, 1903 р. н., с. Буянки 
Ріпкинського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Буянки, сезонний робітник. За-
арештований 14.08.1937 р. як антирадянський еле-
мент. За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 19.08.1937 р. застосована 
ВМП. Розстріляний 31.08.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 04.01.1964 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7668).

Скакун Марк Никифорович, 1888 р. н., 
с. Рудьківка Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Рудьківка, одноосіб-
ник. Заарештований 31.07.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
13.01.1930 р. за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений 
волі на 6 місяців. Реабілітований 12.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3843).

Скакун Яків Федорович, 1878 р. н., 
с. Рудьківка Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Рудьківка, одноосібник. 
Заарештований 12.02.1930 р. За постановою 
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особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
25.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
20.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11701).

Скакун Яків Федотович, 1874 р. н., с. Рудь-
ківка Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Рудьківка, одноосіб-
ник. Заарештований 09.02.1929 р. за ст. 54-10 ч. 
1 КК УСРР. 23.03.1929 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. 21.03.1929 р. справу припинено. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3658).

Скалацький Степан Якимович, 1885 р. н., 
с. Богданівка Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у м. Ніжин, без певних занять. Заарештований 
31.01.1944 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції. 28.09.1944 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 566).

Скальковський Василь Васильович, 
1885 р. н., м. Носівка Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Носівка, одно-
осібник. Заарештований 27.01.1930 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
03.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР позбавлений 
права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-
на-Дону, означених губерніях і округах та УСРР 
на 3 роки. На час другого арешту – рахівник. 
Заарештований 23.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 20.11.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 18.08.1989 р., 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9378, 10768).

Скарбек-Шацький Болеслав Владиславо-
вич, 1888 р. н., м. Кузнецьк Саратовської губ. 
(нині Пензенської обл.), РФ, поляк, освіта не-
закінчена вища. Проживав у м. Чернігів, завіду-
вач культпропвідділу. Заарештований 16.08.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 

ОГПУ від 09.03.1934 р. за ст.ст. 58-2, 58-6, 58-11
КК РСФРР застосована ВМП. Розстріляний 
03.06.1934 р. Реабілітований 27.02.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3296-3300).

Скаржевський Павло Володимирович, 
1898 р. н., м. Олевськ Олевського р-ну Житомир-
ської обл., українець, малописьменний. Проживав 
у смт Понорниця Коропського р-ну, інструктор 
райфінвідділу. Заарештований 02.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.04.1938 р. за проведення антира-
дянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 28.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10274).

Скачевський Григорій Миколайович, 1912 
[1914] р. н., м. Коростишів Коростишівського р-ну 
Київської (нині Житомирської) обл., українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, робітник. 
Заарештований 17.12.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 14.02.1938 р. за 
проведення контрреволюційної діяльності ув’яз-
нений до ВТТ на 10 років. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 24.04.1943 р. 
за участь у діяльності антирадянської організації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. За постановою 
від 28.03.1952 р. звільнений, залишений у місцях 
заслання довічно. Реабілітований 19.03.1957 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2976).

Скачко Іван Данилович, 1923 р. н., с. Іванго-
род Ічнянського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав за місцем дислокації 713 сп 171 сд, 
мл. сержант. Заарештований заочно 29.08.1942 р. 
Звинувачувався за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. 
26.08.1964 р. справу припинено. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 10184-п).

Скачко Іван Романович, 1906 р. н., с. Лис-
топадове Златопільського р-ну Київської обл. (нині 
Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл.), 
українець, освіта середня. Проживав у м. Чернігів, 
бухгалтер. Заарештований 29.04.1938 р. за ст. 54-6 
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КК УРСР. 03.01.1939 р. справу припинено. Реабі-
літований 27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6482).

Скачков Дмитро Семенович, 1892 р. н., 
м. Київ, росіянин, освіта вища. Проживав у смт Ра-
дуль Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, завуч. 
Заарештований 27.07.1944 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 25.12.1944 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітований 27.08.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15337-п).

Скачкова Ганна Миколаївна, 1919 р. н., м. Чер-
нігів, українка, освіта середня. Без постійного міс-
ця проживання, без певних занять. Заарештова-
на 16.03.1948 р. За вироком ВТ військ МВД по 
Чернігівській обл. від 22.05.1948 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджена до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. За ухвалою ВТ Забайкальського 
ВО від 09.06.1955 р. вирок змінено, засуджена до 
позбавлення волі на 7 років. Покарання відбува-
ла у Кізеловському ВТТ. Звільнена 30.03.1955 р. 
Реабілітована 13.03.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15699-п).

Скачкова Меланія Степанівна, 1892 р. н., 
с. Роїще Чернігівського р-ну, українка, мало-
письменна. Проживала у м. Чернігів, без певних 
занять. Заарештована 17.11.1937 р. за ст. 54-6 КК 
УРСР. 27.11.1937 р. справу припинено. Реабі-
літована 24.05.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2408).

Скачок Степан Митрофанович, 1907 р. н., 
с. Буда-Вороб’ївська Новгород-Сіверського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Буда-Во-
роб’ївська, колгоспник. Заарештований 19.08.1948 р. 
За вироком ВТ КВО від 29.01.1949 р. за ст. 54-1 «б» 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 10 
років, позбавлений військових нагород. За ухва-
лою ВК ВС СРСР від 09.04.1949 р. вирок скасо-
вано. Звільнений 19.05.1949 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 479-п).

Скварський Василь Іванович, 1875 р. н., 
с. Новий Білоус Чернігівського р-ну, українець, 

освіта початкова. Проживав у с. Новий Білоус, 
одноосібник. Заарештований 23.12.1928 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
05.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений 
права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-
на-Дону, означених губерніях і округах та УСРР 
на 3 роки. На час другого арешту – мешканець 
м. Чернігів, тесля облбудтресту. Заарештований 
29.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 15.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, розповсюдження про-
вокаційних чуток про війну ув’язнений до ВТТ на 
8 років. Реабілітований 14.07.1989 р., 17.04.1965 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3634, 1910).

Скварський Іван Михайлович, 1910 р. н., 
с. Янівка (нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у м. Чер-
нігів, робітник артілі. Заарештований 29.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 03.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 8 
років. Реабілітований 17.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9426).

Скварський Іван Трохимович, 1893 р. н., 
с. Чорнотичі Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, священник. 
Заарештований 11.07.1945 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 07.09.1945 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
17.07.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17124-п).

Скварський Михайло Степанович, 1878 р. н., 
с. Янівка (нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Янів-
ка (нині с. Іванівка), одноосібник. Заарештований 
12.02.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 29.04.1930 р. за ст. 54-10
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 25.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10149).

Сквозніков Дмитро Андрійович, 1900 р. н., 
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смт Климово Новозибковського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Климовського р-ну Брянської обл.,
РФ), росіянин, освіта початкова. Проживав у 
смт Климово, службовець. Заарештований у січні 
1919 р. за службу у Петлюри. За постановою Чер-
нігівського губревтрибуналу від 12.06.1919 р. спра-
ву припинено. Звільнений з-під варти 17.01.1919 р. 
Реабілітований 27.11.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 263).

Скворок Андрій Михайлович, 1910 р. н., с. Ви-
блі Куликівського р-ну, українець, освіта середня. 
Член ВЛКСМ. Проживав у с. Виблі, бухгалтер. 
Заарештований 01.11.1943 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 25.06.1946 р. за ст. 54-10 
ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до поз-
бавлення волі у ВТТ на 5 років. Реабілітований 
21.12.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17229-п).

Скворок Марія Данилівна, 1914 р. н., с. Ра-
ковка Климовського р-ну Орловської (нині Брян-
ської) обл., білоруска. Проживала у м. Городня Го-
роднянського р-ну, колгоспниця. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 15.02.1956 р. 
як член сім’ї зрадника Батьківщини вислана до 
Північно-Казахстанської обл. Казахської РСР на 
5 років. Реабілітована 31.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9642).

Скворок Тимофій Олександрович, 1885 р. н., 
Чернігівська губ. Проживав у м. Чернігів, не пра-
цював. За постановою Чернігівської губЧК від 
28.11.1919 р. як до соціально-небезпечного елемен-
ту застосована ВМП. Реабілітований 12.08.1991 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11782).

Скега Пилип Тимофійович, 1891 р. н., 
с. Розльоти Коропського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Покошичі Понорницького 
(нині Коропського) р-ну, лісник. Заарештований 
20.09.1943 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 08.04.1944 р. за ст.ст. 54-1 «а», 
54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітований 27.07.1995 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17125-п).

Скепа Корній Захарович, 1883 р. н., с. Іваньків 
Понорницького (нині Коропського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Іваньків, бджо-
ляр. Заарештований 27.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
29.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1589).

Скепський Михайло Михайлович, 1883 р. н., 
с. Чорторийка (нині с. Малинівка) Чернігівсько-
го р-ну, українець, освіта середня. Проживав у 
с. Чорторийка (нині с. Малинівка), колгоспник. 
Заарештований 15.03.1933 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 03.04.1933 р. справу припинено. Реабілі-
тований 29.05.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2245).

Скепський Опанас Пилипович. Проживав у 
с. Макишин Городнянського р-ну. Заарештований 
21.01.1919 р. за службу в гетьманських військах. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 08.07.1919 р. справу направлено на дос-
лідування. Рішення відсутнє. За розпоряджен-
ням Городнянського надзвичайного штабу роз-
стріляний 01.07.1919 р. (за спробу роззброїти 
вартового). Реабілітований 31.07.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 71).

Скиба Анатолій Петрович, 1908 р. н., м. Чер-
нігів, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Чернігів, завгосп. Заарештований 27.09.1943 р. 
за ст. 54-1 «б» КК УРСР. 03.03.1944 р. справу 
припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6132).

Скиба Арсентій Іванович, 1876 р. н., м. При-
луки, українець, освіта духовна. Проживав у 
с. Нова Тернавщина (нині с. Нова Тарнавщина) 
Прилуцького р-ну, священник. Заарештований 
26.03.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 02.08.1929 р. за ст. 58-10 
КК РСФРР висланий до Казахстану на 3 роки. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
14.08.1932 р. позбавлений права проживання в 12 
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населених пунктах Уральської обл., прикордонних 
районах на 3 роки. Реабілітований 13.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3671).

Скиба Василь Макарович, 1908 р. н., с. Ша-
балинів Коропського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Шабалинів, одноосібник. За-
арештований 06.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
05.03.1930 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2553).

Скиба Віктор Лаврентійович, 1915 р. н., 
с. Навози Михайло-Коцюбинського р-ну (нині 
с. Дніпровське Чернігівського р-ну), українець, 
малописьменний. Проживав у с. Навози (нині 
с. Дніпровське), одноосібник. Заарештований 
17.10.1943 р. За вироком ВТ КВО від 21.06.1944 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 1675-п).

Скиба Іван Кіндратович, 1878 р. н., с. Деп-
тівка Дмитрівського р-ну Чернігівської обл. (ни-
ні Конотопського р-ну Сумської обл.), українець. 
Проживав у с. Дептівка, одноосібник. Заарешто-
ваний 08.02.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 11.03.1930 р. 
за проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив заходів партії, висланий до Північного 
краю на 3 роки. Реабілітований 10.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5466).

Скиба Лаврентій Матвійович, 1889 р. н., 
с. Навози Козлянського р-ну (нині с. Дніпровське 
Чернігівського р-ну), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Навози (нині с. Дніпровське), одно-
осібник. Заарештований 10.10.1929 р. за ст. 54-8
КК УСРР. 13.05.1930 р. справу припинено. Реабі-
літований 30.03.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9964-п).

Скиба Макар Павлович, 1880 р. н., с. Шабали-
нів Коропського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Шабалинів, одноосібник. Заареш-
тований 06.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 

05.03.1930 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2553).

Скиба Михайло Лаврентійович, 1918 р. н., 
с. Навози Михайло-Коцюбинського р-ну (нині 
с. Дніпровське Чернігівського р-ну), українець, 
освіта середня. Проживав у м. Підволочиськ (нині 
смт Підволочиськ) Підволочиського р-ну Тер-
нопільської обл., робітник залізниці. Заарешто-
ваний 21.06.1948 р. За вироком ВТ КВО від 
02.03.1949 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 25 років. За ухвалою 
ВК ВС СРСР від 29.04.1949 р. вирок скасовано, 
справу направлено на новий розгляд. За вироком 
ВТ КВО від 26.12.1949 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 15 ро-
ків. Покарання відбував у Північно-Кузбасько-
му ВТТ. Звільнений 14.05.1955 р. Реабілітова-
ний 31.01.1956 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10807-п).

Скиба Петро Андрійович, 1909 р. н., с. Горбо-
ве Олишівського (нині Куликівського) р-ну, укра-
їнець, малописьменний. Проживав у с. Горбове, 
одноосібник. Заарештований 09.12.1931 р. За пос-
тановою від 13.04.1932 р. справу виділено в окре-
ме провадження. Рішення відсутнє. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6191).

Скиба Петро Кузьмич, 1886 р. н., с. Баклано-
ва Муравійка Куликівського р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у м. Чернігів, техніч-
ний секретар. Заарештований 19.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 14.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Покарання відбував у Нижньо-Амурському ВТТ. 
Реабілітований 03.11.1962 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5514).

Скиба Петро Семенович, 1881 р. н., с. Дептів-
ка Дмитрівського р-ну Чернігівської обл. (нині Ко-
нотопського р-ну Сумської обл.), українець, мало-
письменний. Проживав у с. Дептівка, одноосіб-
ник. Заарештований 21.04.1931 р. за ст. 54-10 ч. 
1 КК УСРР. Звільнений з-під варти 10.01.1932 р. 
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07.07.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2429).

Скиба Яків Семенович, 1895 р. н., с. Дептівка 
Дмитрівського р-ну Чернігівської обл. (нині Ко-
нотопського р-ну Сумської обл.), українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Дептівка, одноосібник. 
Заарештований 22.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 27.05.1931 р. справу припинено. 
Реабілітований 27.02.1998 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7759).

Скибенок Степан Степанович, 1922 р. н., с. Ла-
ринівка Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта середня. Член ВЛКСМ. Проживав за 
місцем дислокації в.ч. 4070, червоноармієць. 
Заарештований 29.08.1942 р. За вироком ВТ 
17 А від 17.11.1942 р. за ст.ст. 19-58-1 «б», 58-10 
ч. 2, 58-11 КК РРФСР засуджений до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітований 21.11.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15509-п).

Скибитський Михайло Іванович, 1885 р. н., 
с. Гмирянка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
освіта середня. Проживав у с. Ряшки Іваницького 
(нині Прилуцького) р-ну, священник. Заарештова-
ний 02.02.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР ув’язнений до конц-
табору на 5 років. Реабілітований 20.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8589).

Скидан Іван Андрійович, 1910 р. н., с. Воло-
димирівка Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Володимирівка, одноосібник. Заарештований 
15.12.1932 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 02.04.1933 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до конц-
табору на 5 років. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9090).

Скидан Іларіон Омелянович, 1898 р. н., 

с. Бірківка Менського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Бірківка, одноосібник. 
Заарештований 05.12.1932 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 
54-11 КК УСРР. 23.05.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.02.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 881-п).

Скидан Максим Кузьмич, 1908 р. н., с. Лиха-
чів Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Лихачів, колгоспник. Заарештова-
ний 07.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 09.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої на 
підрив колгоспного будівництва, ув’язнений до 
ВТТ на 8 років. Покарання відбував у Північно-
Східному ВТТ, Магаданська обл. Загинув 
09.01.1944 р. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11385).

Скидан Олександр Давидович, 1878 р. н., 
с. Володимирівка Добрянського (нині Городнян-
ського) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Володимирівка, одноосібник. Заарештований 
13.01.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 17.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 968).

Скидан Пелагея Хомівна, 1906 р. н., с. Во-
лодимирівка Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українка, освіта початкова. Проживала у 
с. Володимирівка, колгоспниця. 24.05.1945 р. взя-
та на підписку про невиїзд. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 27.10.1945 р. 
як член сім’ї зрадника Батьківщини вислана до 
Північно-Казахстанської обл. Казахської РСР на 
5 років. Реабілітована 27.02.1995 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12311).

Скидан Семен Єгорович, 1898 р. н., с. Бірків-
ка Менського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Бірківка, одноосібник. Заарештова-
ний 07.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянського угруповання 
застосована ВМП. Розстріляний 06.05.1938 р. у 
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м. Чернігів. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9290).

Скидановський Андрій Петрович, 1896 р. н., 
смт Куликівка Куликівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем роботи, сторож. 
Заарештований 25.04.1936 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 02.08.1936 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 08.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15580-п).

Скиденко Григорій Олександрович, 1917 р. н., 
с. Рудня Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Член ВЛКСМ. Проживав за місцем 
дислокації 10 батр 542 кап, старшина. Заарешто-
ваний 10.03.1941 р. За вироком ВТ 52 ск від 
29.04.1941 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР вип-
равданий. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 7134-п).

Скирта Макар Артемонович, 1902 р. н., с. Ми-
колаївка Менського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Миколаївка, колгоспник. 
Заарештований 20.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
27.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 08.01.1938 р. 
Реабілітований 06.11.1965 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7914).

Скирта Прокопій Артемович, 1906 р. н., с. Ми-
колаївка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Мико-
лаївка, одноосібник. Заарештований 20.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 27.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, розповсюдження провокацій-
них чуток про війну застосована ВМП. Розстрі-
ляний 07.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10828).

Скирта Юхим Михайлович, 1903 р. н., с. Лави 
Сосницького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Лави, коваль. Заарештований 

20.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянського куркульського 
угруповання застосована ВМП. Розстріляний 
22.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
08.10.1969 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8046).

Складаний Федір Михайлович, 1891 р. н., 
с. Високе Борзнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Високе, одноосібник. 
Заарештований 28.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7063).

Скляр Анатолій Спиридонович, 1902 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кинашівка, колгоспник. 
Заарештований 08.02.1950 р. За вироком ВТ військ 
МВД по Чернігівській обл. від 13.06.1950 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 25 років. За ухвалою ВК ВС СРСР від 
28.04.1954 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Покарання відбував 
у Дубравному таборі. Звільнений 17.08.1956 р. 
Реабілітований 31.07.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14611-п).

Скляр Григорій Юхимович, 1907 р. н., с. Бу-
тівка Сосницького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Бутівка, одноосібник. За-
арештований 17.06.1929 р. За вироком Конотоп-
ського окрсуду від 17.04.1930 р. за ст.ст. 54-10, 
54-11 КК УСРР засуджений до ВМП. За ухва-
лою ВС УСРР від 28.05.1930 р. вирок змінено, 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 18.02.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15685-п).

Скляр Євдоким Федорович, 1884 р. н., с. Го-
родище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Горо-
дище, одноосібник. Заарештований 14.05.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 04.06.1932 р. справу припи-
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нено. Реабілітований 22.01.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 997).

Скляр Іван Карпович, 1886 р. н., с. Іванівка 
Борзнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Іванівка, селянин. Заарештований 
11.02.1921 р. за службу в денікінській армії. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 18.04.1921 р. звільнений. Реабілітований 
15.02.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 2303).

Скляр Микола Федорович, 1890 р. н., с. Ла-
ви Сосницького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Лави, чорноробочий. За-
арештований 30.10.1943 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 27.04.1944 р. за 
ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
20.05.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16106-п).

Скляр Омелян Ілліч, 1903 р. н., с. Орлівка 
Холминського (нині Новгород-Сіверського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав за місцем 
дислокації 34 учтп, червоноармієць. Заарештований 
19.03.1943 р. За вироком ВТ Горьківського гарнізо-
ну від 04.06.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції 
ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до ВМП. За 
постановою пленуму ВС СРСР від 08.07.1943 р. 
ВМП замінена на позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 28.05.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17425-п).

Скляревський Іван Ростиславович, 1899 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, українець, 
освіта незакінчена вища. Проживав у м. Боброви-
ця, одноосібник. Заарештований 03.02.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 14.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 7 років. Реабілітований 
22.08.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11808).

Скляренко Василь Олексійович, 1887 р. н., 
м. Прилуки, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Прилуки, тесля. Заарештований 14.07.1937 р. 

За вироком лінійного суду Південно-Західної 
залізниці від 16.03.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 20.05.1958 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 4619-п).

Скляренко Пантелій Федотович, 1900 р. н., 
с. Межиріч Лебединського р-ну Харківської (ни-
ні Сумської) обл., українець, освіта вища. Про-
живав у смт Варва Варвинського р-ну, директор 
лісгоспу. Заарештований 15.08.1938 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 01.03.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
5 років. За ухвалою ВС УРСР від 19.04.1939 р. вирок 
скасовано, справу направлено на новий розгляд. За 
вироком Чернігівського облсуду від 10.06.1939 р. за 
ст. 54-10 КК УРСР виправданий. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 282-п).

Склярець Іван Антонович, 1885 р. н., с. Че-
мер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у с. Чемер, 
одноосібник. Заарештований 20.02.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 28.04.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – чорноробочий. Заарештований 
02.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації передбачена 
ВМП. Реабілітований 28.04.1989 р., 11.09.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5224, 11079).

Склярець Кирило Семенович, 1893 р. н., 
с. Чемер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Чемер, 
одноосібник. Заарештований 29.01.1933 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 16.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7064).

Скляров Іван Михайлович, 1910 р. н., с. Ве-
ликоцьк Міловського р-ну Ворошиловградської 
(нині Луганської) обл., українець, освіта початкова. 
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Проживав у с. Лутайка Прилуцького р-ну, бригадир. 
Заарештований 12.10.1943 р. За постановою від 
22.12.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР направлений 
до спецтабору НКВД для фільтрації. Реабілітова-
ний 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9333-п).

Скобейда Дмитро Дмитрович, 1886 р. н., 
м. Сновськ Сновського р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав у м. Сновськ, телеграфіст. Заареш-
тований 17.10.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 21.12.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 19.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6044).

Сковородько Спиридон Федотович, 1896 р. н., 
с. Заградівка Високопільського р-ну Дніпропет-
ровської (нині Херсонської) обл., освіта середня. 
Член ВКП(б) до 1937 р. Проживав у м. Чернігів, 
службовець. Заарештований 20.01.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської української націоналістичної пов-
станської організації застосована ВМП. Розстрі-
ляний 08.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.07.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2485-2487).

Скок Логвин Опанасович, 1904 р. н., с. Нічо-
гівка Козелецького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Член ВКП(б) з 1928 р. Проживав у смт Добрян-
ка Ріпкинського р-ну, директор МТС. Заарештова-
ний 27.09.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-11 КК УРСР. 
07.03.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6231).

Скок Сергій Васильович, 1913 р. н., с. Новий 
Дроков Суразького р-ну Брянської обл., РФ, 
росіянин, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 5 батр 2 дн 1018 ГАП, червоноармієць. 
Заарештований 17.07.1942 р. За вироком ВТ 
30 зсбр від 18.08.1942 р. за ст.ст. 58-1 «б», 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Піщаному 
таборі. Звільнений 29.04.1952 р. Реабілітований 

21.11.1973 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10823-п).

Сколобовець Олександр Павлович, 1884 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіїв-
ка (нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарештова-
ний 06.04.1931 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 10.05.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 20.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5971).

Скоп Єфросинія Трохимівна, 1887 р. н., 
с. Вересоч Куликівського р-ну, українка, освіта 
початкова. Проживала у с. Дроздівка Куликівсько-
го р-ну, домогосподарка. За вироком Чернігівсько-
го окрсуду від 31.10.1927 р. за ст. 54-11 КК УСРР 
засуджена до позбавлення волі з суворою ізоля-
цією на 2 роки умовно з випробним терміном на 
5 років. Реабілітована 30.07.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.4, спр. 814).

Скоп Прокопій Степанович, 1878 р. н., с. Дроз-
дівка Куликівського р-ну, українець, неписьмен-
ний. Проживав у с. Дроздівка, без певних занять. 
Заарештований 21.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
25.08.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1487).

Скопець Данило Костянтинович, 1884 р. н., 
с. Лутава Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Остер 
Козелецького р-ну, візник. Заарештований 
16.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 26.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, розповсюдження про-
вокаційних чуток про війну ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував у Амурському 
ВТТ. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8450).

Скопець Марія Семенівна, 1901 р. н., 
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с. Лутава Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українка, малописьменна. Проживала у с. Кар-
пилівка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
колгоспниця. Заарештована 17.02.1939 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 07.09.1939 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР виправдана. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 317-п).

Скопець Михайло Кузьмич, 1906 р. н., с. Лу-
тава Остерського (нині Козелецького) р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у с. Лутава, 
тесля. Заарештований 26.10.1943 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Чернігівській обл. від 14.11.1944 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до 15 років 
каторжних робіт. Реабілітований 30.11.1992 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16032-п).

Скопець Прокіп Микитович, 1895 р. н., 
с. Лутава Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Остер 
Остерського (нині Козелецького) р-ну, без певних 
занять. Заарештований 16.11.1937 р. За вироком 
виїзної сесії Чернігівського облсуду в м. Остер від 
28.03.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 4 роки. Реабілітований 
30.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15867-п).

Скопинцев Петро Петрович, 1896 р. н., 
с. Митьковка Новозибковського повіту Черні-
гівської губ. (нині Климовського р-ну Брян-
ської обл., РФ), росіянин, освіта вища. Проживав 
у м. Чернігів, лікар. Заарештований 10.05.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 05.09.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР увязнений до ВТТ на 3 роки. Реабілітова-
ний 13.09.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10497).

Скорий Гнат Степанович, 1893 р. н., м. Мена 
Менського р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Мена, без певних занять. Заарештова-
ний 27.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.11.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації, розпов-
сюдження провокаційних чуток про війну 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 

22.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10665).

Скорий Матвій Андрійович, 1864 р. н., с. Кра-
сне Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Красне, одноосібник. Заарештований 
15.03.1930 р. За вироком Конотопського окрсуду від 
01.04.1930 р. за проведення антирадянської агіта-
ції засуджений до позбавлення волі з суворою 
ізоляцією на 5 років та виселення за межі 
Конотопської та суміжних округ після відбуття 
терміну покарання на 5 років. За ухвалою ВС 
УСРР від 18.04.1930 р. вирок змінено, засуджений 
до позбавлення волі на 2 роки. Реабілітований 
20.01.2004 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-4776, оп.1, спр. 340).

Скорий Никодим Макарович, 1901 р. н., 
с. Курилівка Волочиського р-ну Вінницької обл.,
українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Новгород-Сіверський, бригадир. Заарештова-
ний 16.12.1937 р. За постановою «двійки» від 
24.01.1938 р. за шпигунство застосована ВМП. 
Розстріляний 20.02.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 14.09.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10496).

Скорина Офіт Андрійович, 1899 р. н., с. Орлів-
ка Куликівського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Орлівка, колгоспник. Заарештований 
04.11.1940 р. За вироком судової колегії в кри-
мінальних справах Чернігівського облсуду від 
15.01.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 4 роки. Реабілітований 
05.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14672-п).

Скорина Яків Іванович, 1896 р. н., с. Орлівка 
Куликівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, моторист. Заарештований 
08.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.10.1937 р. за проведення 
антиколгоспної агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11444).

Скорко Іван Євтихійович, 1918 р. н., с. Соро-
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кошичі Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Сороко-
шичі, рахівник. Заарештований 10.11.1943 р. за 
ст. 54-1 «б» КК УРСР. 28.02.1944 р. справу при-
пинено. Реабілітований 16.09.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4418).

Скоробагатько Андрій Іванович, 1895 р. н., 
с. Баба (нині с. Покровське) Менського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Баба 
(нині с. Покровське), колгоспник. Заарештова-
ний 05.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
контрреволюційної повстанської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 13.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 02.08.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3589-3594).

Скоробагатько Андрій Петрович, 1914 р. н., 
с. Баба (нині с. Покровське) Менського р-ну, укра-
їнець, освіта середня. Проживав за місцем дис-
локації 137 сп, червоноармієць. Заарештований 
26.11.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 05.03.1937 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.11.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6477).

Скоробагатько Гаврило Маркович, 1879 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Бобровиця, без певних 
занять. Заарештований 08.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
26.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1746).

Скоробагатько Пантелеймон Павлович, 
1886 р. н., м. Бобровиця Бобровицького р-ну, укра-
їнець, освіта середня спеціальна. Проживав у 
м. Бобровиця, ветеринарний фельдшер. Заарешто-
ваний 03.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 14.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 5 

років. Реабілітований 22.08.1991 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11808).

Скоробагатько Тимофій Кирилович, 1907 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Бобровиця, одноосібник. 
Заарештований 17.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 07.03.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
8 років. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9931).

Скоробагатько [Скоробогатько] Кирило Пав-
лович, 1881 р. н., м. Бобровиця Бобровицько-
го р-ну, українець, письменний. Проживав у 
м. Бобровиця, одноосібник. Заарештований 
03.02.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 14.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 5 років. Відбував покарання у Соловецькому 
таборі особливого призначення. Заарештований 
02.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 07.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив заходів партії, ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 22.08.1991 р., 26.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11808, 1751).

Скоробогатий Пилип Карпович, 1892 р. н., 
с. Печенюги Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислокації 
679 бао 24 авіад, червоноармієць. Заарештований 
02.04.1942 р. За вироком ВТ Брянського фронту 
від 25.05.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 8 років. Реабілітований 27.09.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17721-п).

Скоробогатий Федір Борисович, 1907 р. н., 
с. Котів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Остер 
Остерського (нині Козелецького) р-ну, конюх. 
Заарештований 16.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 28.11.1937 р. 
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у м. Чернігів. Реабілітований 18.01.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3260).

Скоробогатий [Скоробагатий] Григорій Ни-
кифорович, 1892 р. н., с. Жадове Семенівсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Жадове, колгоспник. Заарештований 26.09.1931 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
03.02.1932 р. справу припинено. Заарештований 
19.07.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 09.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 31.07.1998 р., 22.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10065, 10686).

Скоробогатько Іван Афанасійович, 1887 р. н., 
с. Баба (нині с. Покровське) Менського р-ну, украї-
нець, освіта середня. Проживав у с. Баба (ни-
ні с. Покровське), одноосібник. Заарештований 
02.01.1933 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 17.04.1933 р. 
справу припинено. Помер 10.04.1933 р. Реабілі-
тований 21.04.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1993).

Скоробогатько Микита Сильвестрович, 
1888 р. н., смт Олишівка Олишівського (нині 
Чернігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Олишівка, без певних занять. 
Заарештований 19.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
10.04.1938 р. за участь у діяльності націоналіс-
тичної повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 23.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 25.07.1959 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10534).

Скоробогатько Олександр Кирилович, 
1913 р. н., м. Бобровиця Бобровицького р-ну, укра-
їнець, освіта середня. Проживав у м. Боброви-
ця, завідувач складу. Заарештований 30.09.1937 р. 
За постановою «двійки» від 08.12.1937 р. за про-
ведення контрреволюційної діяльності застосо-
вана ВМП. Розстріляний 19.12.1937 р. у м. Чер-
нігів. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держар-

хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8437).

Скоробогатько Федір Андрійович, 1897 р. н., 
с. Баба (нині с. Покровське) Менського р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав за місцем служ-
би, червонофлотець. Заарештований 15.10.1942 р. 
За вироком ВТ Мурманської військовоморської ба-
зи Північного флоту від 30.10.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. Реабілітований 18.03.1967 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10534-п).

Скоропадський Іван Юхимович, 1911 р. н., 
м. Глухів Чернігівської (нині Сумської) обл., укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Новго-
род-Сіверський, службовець. Заарештований 
07.03.1935 р. За вироком ВТ 15 ск КВО від 
28.07.1935 р. за ст. 54-10 КК УСРР виправданий. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15995-п).

Скороход Тимофій Павлович, 1885 р. н., 
с. Камка Холминського (нині Корюківського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Камка, одно-
осібник. Заарештований 05.02.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 17.02.1930 р. як антирадянський елемент ув’яз-
нений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
28.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5222).

Скочий Ілля Оверкович, 1876 р. н., с. Галиця 
Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Галиця, одно-
осібник. Заарештований 25.10.1930 р. За поста-
новою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 22.11.1930 р. за ст.ст. 7-54-13, 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 6 років. Реабілітова-
ний 16.03.1966 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9285-9286).

Скочий Максим Семенович, 1885 р. н., с. Га-
лиця Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гали-
ця, одноосібник. Заарештований 22.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 03.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
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УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 10.05.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5472).

Скребейко Марія Филимонівна, 1899 р. н., 
с. Ольшани Столінського р-ну Берестейської обл., 
Білорусь, білоруска, освіта початкова. Прожива-
ла у смт Добрянка Ріпкинського р-ну, домогос-
подарка. 06.12.1937 р. взята на підписку про 
невиїзд. Заарештована 04.01.1938 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 28.06.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджена до позбавлення волі на 4 
роки. Реабілітована 01.06.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16613-п).

Скребейко Яків Адамович, 1894 р. н., с. Ольша-
ни Столінського р-ну Берестейської обл., Білорусь, 
білорус, освіта середня. Проживав у смт Добрян-
ка Ріпкинського р-ну, сторож. 17.12.1937 р. взятий 
на підписку про невиїзд. За постановою особли-
вої наради при НКВД СРСР від 14.02.1938 р. за 
проведення контрреволюційної діяльності ув’яз-
нений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у с. Волосниця Кіровської обл. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10158).

Скребець Сергій Платонович, 1893 р. н., 
с. Антонівка Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Антонівка, колгосп-
ник. Заарештований 06.07.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.09.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 29.09.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
23.09.1967 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7985).

Скрека Григорій Миколайович, 1890 р. н., 
с. Змітнів Сосницького р-ну, українець, освіта се-
редня спеціальна. Проживав у м. Шостка Чер-
нігівської (нині Сумської) обл., одноосібник. За-
арештований 05.06.1932 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ГПУ УСРР від 26.10.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6665).

Скрека Іван Данилович, 1876 р. н., с. Змітнів 
Сосницького р-ну, українець. Проживав у с. Змі-
тнів, одноосібник. Заарештований 07.01.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 03.02.1933 р. за ст. 54-11 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9834).

Скрека Іван Прохорович, 1895 р. н., с. Коня-
тин Коропського (нині Сосницького) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Конятин, 
пасічник. Заарештований 30.05.1940 р. За виро-
ком судової колегії Чернігівського облсуду від 
23.10.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. Реабілітова-
ний 27.05.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14986-п).

Скрендзевський [Скрженський] Зіновій Анто-
нович, 1892 р. н., м. Ярцево Ярцевського р-ну Смо-
ленської обл., РФ, росіянин. Проживав у с. Аткиль-
ня Добрянського (нині Ріпкинського) р-ну, завідувач 
школи. Заарештований 23.12.1932 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. 17.02.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 30.01.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9752-п).

Скрижицький Броніслав Іванович, 1877 р. н., 
м. Вільно (нині м. Вільнюс), Литва, білорус, осві-
та початкова. Проживав у м. Бахмач Бахмацько-
го р-ну, рахівник. Заарештований 09.05.1931 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 08.07.1931 р. за ст. 58-10 КК РСФРР 
позбавлений права проживання в 12 пунктах, Чи-
ті та Омському районі на 3 роки. Реабілітований 
25.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10423).

Скриль Андрій Іванович, 1890 р. н., с. Киріїв-
ка Сосницького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Киріївка, одноосібник. Заарешто-
ваний 13.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За пос-
тановою від 14.09.1932 р. справу направлено на 
припинення. Рішення відсутнє. Реабілітований 
25.12.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 822).
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Скриль Іван Васильович, 1889 р. н., с. Киріїв-
ка Сосницького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Киріївка, одноосібник. Заарешто-
ваний 26.11.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 15.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7065).

Скриль Юхим Андрійович, 1903 р. н., с. Ки-
ріївка Сосницького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Киріївка, одноосібник. 
Заарештований 25.05.1930 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УСРР. 25.07.1930 р. справу направлено про-
курору на припинення. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 14.08.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3895).

Скринник Єгор Іванович, 1894 р. н., с. Олек-
сандрівка Семенівського р-ну, українець. Прожи-
вав у с. Олександрівка, колгоспник. Заарештова-
ний 20.10.1938 р. За вироком виїзної сесії Чер-
нігівського облсуду в м. Новгород-Сіверський від 
26.01.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 5 років. Реабілітова-
ний 20.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14925-п).

Скринник Іларіон Харитонович, 1874 р. н., 
с. Володимирівка Новгород-Сіверського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Чайкине 
Новгород-Сіверського р-ну, без певних занять. 
Заарештований 27.11.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.12.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 
05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1500).

Скрипак Василь Опанасович, 1909 р. н., 
с. Максим Остерського (нині Козелецького) р-ну,
українець, освіта початкова. Проживав за місц-
ем дислокації караульної роти 1395 головно-
го артскладу, червоноармієць. Заарештований 
20.09.1941 р. За вироком ВТ 50 А від 18.10.1941 р. за 

ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 7 років. Реабілітований 17.07.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17621-п).

Скрипак Василь Петрович, 1917 р. н., с. Ви-
сока Піч Житомирського р-ну Житомирської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Ла-
дан Прилуцького р-ну, робітник. Заарештований 
19.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 14.02.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував у Магадансько-
му ВТТ. Загинув 14.10.1947 р. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9264).

Скрипець Григорій Васильович, 1906 р. н., 
х. Тимки (приєднано до с. Стара Басань) Бобро-
вицького р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у х. Тимки (приєднано до с. Стара Ба-
сань), одноосібник. Заарештований 03.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 09.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7293).

Скрипець Харитон Маркович, 1885 р. н., 
с. Червоні Партизани (нині с. Володькова Діви-
ця) Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Червоні Партизани (нині с. Во-
лодькова Дівиця), одноосібник. Заарештований 
28.10.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 18.01.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР ув’язнений до конц-
табору на 3 роки. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 03.12.1930 р. висланий 
до Північного краю. Реабілітований 07.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8806).

Скрипка Аврам Іванович, 1881 р. н., с. Чер-
ниш Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Черниш, одноосібник. 
Заарештований 04.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
03.10.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
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до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
13.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6685).

Скрипка Архип Федорович, 1880 р. н., с. Ви-
соке Борзнянського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Високе, колгоспник. Заарештова-
ний 24.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9330).

Скрипка Василь Кіндратович, 1898 р. н., 
с. Красне Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Крас-
не, колгоспник. Заарештований 17.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 26.09.1938 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 07.05.1966 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7941).

Скрипка Василь Михайлович, 1900 р. н., с. Гри-
горо-Іванівка (нині с. Ніжинське) Ніжинсько-
го р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
м. Ніжин, вантажник. Заарештований 30.01.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Київсь-
кій обл. від 07.03.1938 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої проти заходів 
радянської влади, застосована ВМП. Розстріля-
ний 25.03.1938 р. Реабілітований 17.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9429).

Скрипка Василь Михайлович, 1896 р. н., 
с. Андріївка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Андріївка, кравець. 
Заарештований 22.10.1935 р. за ст. 54-8 КК 
УСРР. 12.07.1936 р. справу припинено. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
08.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної контрреволюційної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 11.05.1938 р. 

у м. Чернігів. Реабілітований 27.11.1997 р., 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6219, 10503).

Скрипка Василь Михайлович, 1900 р. н., 
с. Мильники Носівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у м. Ніжин, чорноробо-
чий. Заарештований 04.03.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
27.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7440).

Скрипка Гаврило Андрійович, 1898 р. н., 
с. Андріївка Ічнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Андріївка, колгоспник. За-
арештований 10.03.1938 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянської 
української націоналістичної контрреволюцій-
ної організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 11.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10503).

Скрипка Герасим Гордійович, 1890 р. н., м. Ко-
рюківка Корюківського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Корюківка, тесля. 
Заарештований 19.06.1938 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 17.01.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР виправданий. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 148-п).

Скрипка Гордій Силович, 1883 р. н., 
с. Лихачів Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Лихачів, одноосібник. 
Заарештований 30.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. Помер у Київському 
Бупрі 04.03.1933 р. Реабілітований 13.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4626).

Скрипка Григорій Іванович, 1902 р. н., с. Гри-
горівка (нині с. Мильники) Ніжинського р-ну, 
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українець, освіта початкова. Проживав у с. Гри-
горівка (нині с. Мильники), колгоспник. Зааре-
штований 20.11.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
27.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував в Амурському залізничному ВТТ. Реабі-
літований 18.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11495).

Скрипка Григорій Петрович, 1905 р. н., с. Се-
зьки Ічнянського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Сезьки, одноосібник. Зааре-
штований 27.12.1929 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 22.04.1930 р. 
за ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 10 років. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10007).

Скрипка Данило Іванович, 1888 р. н., с. Ли-
хачів Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Лихачів, одноосібник. Зааре-
штований 10.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 01.03.1930 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР передбачена 
ВМП. Реабілітований 25.04.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8357).

Скрипка Іван Михайлович, 1906 р. н., с. Гри-
горівка (нині с. Мильники) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, 
слюсар. Заарештований 28.11.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Київській обл. від 
01.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11093).

Скрипка Іван Родіонович, 1901 р. н., с. Андрі-
ївка Ічнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Андріївка, колгоспник. За-
арештований 18.10.1935 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
12.06.1936 р. справу припинено. Реабілітований 
27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6219).

Скрипка Ксенофонт Прокопович, 1894 р. н., 
смт Березна Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у смт Березна, одноосібник. Заарештований 
14.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 07.03.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 10.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5373).

Скрипка Марія Родіонівна, 1874 р. н., м. Ко-
рюківка Корюківського р-ну, українка, неписьмен-
на. Проживала у м. Корюківка, домогосподарка. 
Заарештована 07.02.1921 р. За вироком Чер-
нігівського губревтрибуналу від 06.08.1921 р. як 
соціально-небезпечний елемент засуджена до 
позбавлення волі на 3 місяці, з заміною покарання 
примусовим відвідуванням школи по ліквідації 
неписьменності на той же термін. Звільнена з-під 
варти 07.03.1921 р. Реабілітована 31.05.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 4922).

Скрипка Микита Родіонович, 1903 р. н., 
с. Андріївка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Андріївка, заступник 
голови сільради. Заарештований 18.10.1935 р. за 
ст. 54-8 КК УСРР. 31.10.1935 р. справу припинено. 
Реабілітований 27.11.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6219).

Скрипка Михайло Денисович, 1885 р. н., 
смт Дмитрівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав у 
смт Дмитрівка, одноосібник. Заарештований 
15.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 07.07.1932 р. 
справу припинено. Звільнений з-під варти 
10.01.1932 р. Реабілітований 26.06.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2435).

Скрипка Ничипір Іванович, 1897 р. н., с. Ли-
хачів Носівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Лихачів, одноосібник. За-
арештований 16.01.1933 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ГПУ УСРР від 20.02.1933 р. 
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за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 07.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7294).

Скрипка Олександр Дмитрович, 1877 р. н., 
с. Ольшана Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Оль-
шана, одноосібник. Заарештований 06.04.1933 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 22.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.11.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6755).

Скрипка Павло Васильович, 1910 р. н., с. Оле-
ксандрівка Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Олександрівка, конюх. 
Заарештований 19.12.1937 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 09.04.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення во-
лі на 4 роки. Реабілітований 29.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14896-п).

Скрипка Пелагія Іванівна, 1879 р. н., с. Ольша-
на Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, україн-
ка, неписьменна. Проживала у с. Сезьки Ічня-
нського р-ну, домогосподарка. Заарештована 
27.12.1929 р. 21.01.1930 р. звільнена на підписку 
про невиїзд. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 22.04.1930 р. за ст.ст. 54-8, 
54-10, 54-11 КК УСРР вислана до Північного краю 
на 5 років. Реабілітована 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10007).

Скрипка Сава Миронович, 1896 р. н., с. Са-
хутівка Корюківського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Самсонівка Корю-
ківського р-ну, без певних занять. Заарештований 
14.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 09.09.1937 р. як 
антирадянський елемент ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11436).

Скрипка Сергій Кирилович, 1911 р. н., с. Гри-
горівка (нині с. Мильники) Ніжинського р-ну, 

українець, освіта вища. Проживав у с. Колісни-
ки Ніжинського р-ну, вчитель. Заарештований 
12.02.1953 р. за ст.ст. 54-3, 54-10 ч. 2 КК УРСР. 
09.05.1953 р. справу припинено. Реабілітований 
26.02.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9943-п).

Скрипка Трохим Герасимович, 1890 р. н., 
с. Красне Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Красне, кол-
госпник. Заарештований 18.03.1938 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. 15.12.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 22.01.1996 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 106).

Скрипка Федір Васильович, 1892 р. н., с. Гри-
горівка (нині с. Мильники) Ніжинського р-ну, 
українець. Проживав у м. Ніжин, статист. За-
арештований 22.06.1938 р. за ст.ст. 54-10, 54-11
КК УРСР. 08.03.1939 р. справу припинено. Реабі-
літований 19.02.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1231).

Скрипка Федір Васильович, 1901 р. н., с. Авді-
ївка Понорницького (нині Сосницького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Авдії-
вка, одноосібник. Заарештований 05.03.1931 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.06.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 12.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6404).

Скрипка Федір Григорович, 1910 р. н., с. На-
умівка Корюківського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Наумівка, одноосібник. 
Заарештований 26.02.1933 р. За постановою 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 11.04.1933 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної організації 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітова-
ний 31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11129).

Скрипка Федір Костянтинович, 1892 р. н., 
с. Брусилів Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Брусилів, одноосібник. 
Заарештований 10.12.1932 р. За постановою 
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особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 05.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6758).

Скрипка Федір Михайлович, 1903 р. н., 
с. Андріївка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Пашківка Ніжинсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 24.12.1937 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 15.01.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 27.01.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1060).

Скрипка Федот Васильович, 1900 р. н., с. Бу-
тівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Бутівка, одноосібник. 
Заарештований 19.05.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 04.09.1932 р. справу направлено прокурору 
на припинення. Рішення по справі відсутнє. За-
арештований 16.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
02.03.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
20.06.1997 р., 29.05.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2516, 2301).

Скрипка Яким Давидович, 1891 р. н., с. Авді-
ївка Понорницького (нині Сосницького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Авдіїв-
ка, лісник. Заарештований 06.02.1941 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 03.07.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 09.09.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15133-п).

Скрипка Яків Іванович, 1893 р. н., с. Киїнка 
Чернігівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Киїнка, начальник пожежної 
охорони. Заарештований 19.07.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 08.09.1937 р. за участь у діяльності контр-
революційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 15.09.1937 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 12.07.1958 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3499).

Скрипко Леонід Олександрович, 1899 р. н., 

Костянтинівський повіт Седлецької губ., Польща, 
білорус, освіта середня. Проживав у м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, інструктор фізичної культури. 
Заарештований 08.05.1931 р. за ст. 58-10 КК РСФРР. 
За постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 28.06.1931 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 24.12.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4984).

Скрипник Андрій Іванович, 1904 р. н., 
м. Полтава, українець, освіта вища. Проживав у 
смт Дмитрівка Бахмацького р-ну, ветеринарний 
лікар. Заарештований 18.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 03.12.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-11 КК УРСР 
передбачена ВМП. Реабілітований 09.03.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2758-2759).

Скрипник Валер’ян Іванович, 1910 р. н., 
м. Полтава, українець, освіта середня. Проживав 
у м. Ромни Сумської обл., рахівник. Заарештова-
ний 20.07.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.12.1937 р. за 
ст. 54-11 КК УРСР ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 09.03.1956 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2758-2759).

Скрипник Феодосій Хомич, 1902 р. н., с. Ло-
зуватка Шполянського р-ну Київської обл., 
українець, освіта вища. Проживав у м. Чернігів, 
завідувач планового сектору. Заарештований 
02.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 19.11.1937 р. за участь 
у діяльності антирадянської української націо-
налістичної організації застосована ВМП. Роз-
стріляний 27.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 19.09.1959 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4148).

Скрипченко Артем Макарович, 1885 р. н., 
с. Ряшки Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ряшки, 
одноосібник. Заарештований 28.03.1931 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 31.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
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другого арешту – мешканець смт Ладан Прилуцько-
го р-ну, конюх трудкомуни НКВД. Заарештова-
ний 27.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив колгоспного будівництва, ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 20.06.1989 р., 
16.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6391, 1603).

Скрипченко Іван Іванович, 1897 р. н., с. Со-
киринці Срібнянського р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав у м. Прилуки, службовець. За-
арештований 25.03.1929 р. за ст.ст. 54-10, 54-13 КК 
УСРР. За постановою судової «трійки» при Коле-
гії ГПУ УСРР від 15.03.1930 р. справу припине-
но. Реабілітований 27.11.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4649).

Скрипченко Михайло Васильович, 1878 р. н., 
с. Хвилівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, директор вос-
козаводу. Заарештований 24.07.1944 р. За виро-
ком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
14.01.1945 р. за ст.ст. 54-3, 54-10 ч. 2 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
Реабілітований 26.06.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17066-п).

Скрипченко Омелян Кирилович, 1882 р. н., 
с. Хвилівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Ніжин, дорожний 
десятник мостових робіт 108 військово-буді-
вельної дільниці. Заарештований 25.10.1937 р. 
За постановою «двійки» від 08.12.1937 р. за 
проведення контрреволюційної діяльності ув’яз-
нений до ВТТ на 10 років. Відбував покаран-
ня у Карагандинському ВТТ. Реабілітований 
15.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3749).

Скрипченко Пилип Михайлович, 1884 р. н., 
с. Заїзд Прилуцького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Заїзд, одноосібник. За-
арештований 03.05.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК 
УСРР. За постановою Прилуцького окрсуду від 
24.06.1930 р. з-під варти звільнений. Реабілітова-

ний 29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9645).

Скрицький Тимофій Васильович, 1901 р. н., 
с. Углова Рудня Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Углова Рудня, колгосп-
ник. Заарештований 10.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 10.11.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 17.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9432).

Скробонський Владислав Леонович, 1908 р. н., 
м. Ічня Ічнянського р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав у м. Чернігів, студент. Заарештова-
ний 12.04.1929 р. За постановою Колегії 
ОГПУ від 15.07.1929 р. за ст.ст. 58-4, 58-11 КК 
РСФРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
За постановою Колегії ОГПУ від 28.11.1933 р. 
звільнений достроково. Покарання відбував у 
Біломорсько-Балтійському ВТТ. Реабілітований 
31.08.1994 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12117-12118).

Скрябін Павло Петрович, 1903 р. н., с. Хор-
тиця Варвинського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Хортиця, колгоспник. Заарешто-
ваний 07.04.1938 р. За вироком Чернігівсько-
го облсуду від 16.03.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 21.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15056-п).

Скрягін Іван Петрович, 1912 р. н., м. Прилу-
ки, українець, освіта середня. Проживав за міс-
цем дислокації 224 сп, курсант. Заарештова-
ний 26.05.1935 р. За вироком ВТ ХВО від 
11.09.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітований 
11.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15033-п).

Скубан Андріан Андрійович, 1898 р. н., 
м. Ічня Ічнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Ічня, конюх. Заарештований 
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25.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянської української на-
ціоналістичної повстанської організації засто-
сована ВМП. Розстріляний 11.05.1938 р. у м. Чер-
нігів. Реабілітований 28.06.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3518).

Скудре Ян Мартинович, 1889 р. н., Латвія, 
латиш, освіта початкова. Проживав у м. Прилуки, 
робітник залізниці. Заарештований 18.01.1938 р. 
За вироком лінійного суду Південно-Західної заліз-
ниці від 27.03.1939 р. за ст. 54-10 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 3 роки. 
За ухвалою залізничної колегії ВС СРСР від 
31.05.1939 р. справу припинено. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 6736-п).

Скужевська Констанція Рафаїлівна, 1889 р. н., 
с. Черніхове Барановицького р-ну Берестей-
ської обл., Білорусь, полька. Проживала у м. Бах-
мач Бахмацького р-ну, робітниця залізниці. За-
арештована 06.06.1931 р. за ст. 58-10 КК РСФРР. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 08.08.1931 р. справу припинено. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4990).

Скуйбеда Іван Андрійович, 1907 р. н., с. Кре-
хаїв Козелецького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Крехаїв, одноосібник. Заарешто-
ваний 05.04.1936 р. За вироком спецколегії Чер-
нігівського облсуду від 10.07.1936 р. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УСРР виправданий. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 111-п).

Скуйбеда Іван Федорович, 1905 р. н., с. Крехаїв 
Козелецького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Крехаїв, колгоспник. Заарештований 
06.04.1936 р. За вироком спецколегії Чернігівсько-
го облсуду від 10.07.1936 р. за ст. 56-16 ч. 2 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 1 рік. 
Реабілітований 13.04.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 111-п).

Скуйбеда Федір Антонович, 1869 р. н., с. Кре-
хаїв Козелецького р-ну, українець, неписьмен-
ний. Проживав у с. Крехаїв, одноосібник. За-

арештований 07.05.1936 р. 09.05.1936 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. За вироком спецколегії 
Чернігівського облсуду від 10.07.1936 р. за ст. 56-16 
ч. 2 КК УСРР засуджений до позбавлення волі на 
6 місяців. Зважаючи на похилий вік, від покарання 
звільнений. Реабілітований 13.04.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 111-п).

Скулевич Макар Васильович, 1895 р. н., 
с. Новий Глибів Остерського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Новий Глибів, 
чорноробочий. Заарештований 28.11.1932 р. За 
вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду 
від 08.01.1933 р. за ст.ст. 54-8, 54-10 КК УСРР 
засуджений до ВМП. За ухвалою кримінально-
касаційної колегії Найвищого суду УСРР від 
10.04.1933 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
21.12.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17228-п).

Скулевич Федот Васильович, 1907 р. н., 
с. Новий Глибів Остерського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Новий Глибів, 
одноосібник. Заарештований 28.11.1932 р. За 
вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду 
від 08.01.1933 р. за ст.ст. 54-8, 54-10 КК УСРР 
засуджений до ВМП. За ухвалою кримінально-
касаційної колегії Найвищого суду УСРР від 
10.04.1933 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
21.12.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17228-п).

Скульбеда Гаврило Власович, 1896 р. н., 
с. Семиполки Броварського р-ну Київської обл., 
малописьменний. Проживав у с. Семиполки, віз-
ник. Заарештований 24.01.1921 р. За вироком Чер-
нігівського губревтрибуналу від 10.03.1921 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
засуджений до позбавлення волі на 2 роки. 
Реабілітований 26.06.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1451).

Скульбеда Сергій Леонтійович, 1899 р. н., 
с. Кукшин Ніжинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Кукшин, бригадир колгос-
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пу. Заарештований 04.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
15.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної контр-
революційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 29.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 22.08.1959 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4153).

Скулькевич Василь Миколайович, 1892 р. н., 
с. Красносілка Крижопільського р-ну Вінни-
цької обл., українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Чернігів, керуючий будинками міськ-
житлоуправління. Заарештований 11.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.09.1938 р. за службу у Петлюри 
застосована ВМП. Розстріляний 29.09.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 08.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3,спр. 8848).

Скурат Володимир Миколайович, 1899 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Проживав 
у м. Чернігів, без певних занять. Заарештований 
04.06.1920 р. За постановою Чернігівської губЧК 
від 15.07.1920 р. за службу в денікінській армії 
передбачена ВМП. Реабілітований 19.12.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12198).

Скурляк Адам Мартинович, 1889 р. н., 
Польща, поляк, малописьменний. Проживав у Се-
менівському р-ні, робітник залізниці. Заарешто-
ваний 31.05.1931 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ОГПУ від 08.07.1931 р. за ст. 58-10 
КК РСФРР висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. На час другого арешту – мешканець м. Новгород-
Сіверський, візник маслокомбінату. Заарештова-
ний 24.11.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 26.12.1937 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 28.08.1989 р., 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11219, 10161).

Слабий Олексій Антонович, 1908 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Курінь. Заарештований 04.05.1945 р. 

За вироком ВТ Чернігівського гарнізону від 
20.07.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР виправданий. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 1273-п).

Слабко Іван Михайлович, 1902 р. н., с. Тарей-
ки Несвізького р-ну Мінської обл., Білорусь, біло-
рус, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
кочегар. Заарештований 25.08.1937 р. За поста-
новою особливої наради при НКВД СРСР від 
26.11.1937 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. По-
карання відбував у Каргопольському ВТТ. 
Загинув 17.06.1944 р. Реабілітований 26.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8631).

Слабченко Олександр Якович, 1889 р. н., 
с. Рубанка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ру-
банка, колгоспник. Заарештований 09.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 21.04.1938 р. за участь у діяльно-
сті антирадянської української націоналістич-
ної організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 15.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
05.05.1962 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4910).

Слабченко Петро Петрович, 1914 р. н., с. Ру-
банка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Тополя 
Прилуцького р-ну, чорноробочий. Заарештований 
06.12.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 26.02.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 19.02.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1222).

Славін Сергій Андрійович, 1896 р. н., с. Кита-
Лаговщина Земетчинського р-ну Пензенської обл., 
РФ, росіянин, письменний. Проживав за місцем 
дислокації 6 оззлп Південно-Східної залізни-
ці, червоноармієць. Заарештований 28.07.1944 р. 
За вироком ВТ Південно-Східної залізниці від 
28.12.1944 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 8 років. Реабілітований 16.10.1969 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10750-п).
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Славута Григорій Семенович, 1901 р. н., с. Сту-
паківка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сту-
паківка, одноосібник. Заарештований 28.12.1932 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної орга-
нізації. 22.05.1933 р. справу припинено. Реабі-
літований 14.08.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3888).

Сластіон Кіндрат Олексійович, 1888 р. н., 
с. Журавка Варвинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Журавка, тесля. За-
арештований 19.05.1940 р. За вироком Чернігів-
ського облсуду від 12.08.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 3 ро-
ки. Реабілітований 12.05.1992 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 842-п).

Сластіон Семен Іванович, 1897 р. н., с. Жура-
вка Варвинського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Сіриків Варвинського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 27.08.1936 р. за 
ст.ст. 19-54-8 КК УСРР. 28.11.1936 р. справу зак-
рито. Реабілітований 26.06.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2564).

Сластіон Степан Іванович, 1903 р. н., с. Жу-
равка Варвинського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Кандидат в члени ВКП(б). Проживав у с. Жу-
равка, колгоспник. Заарештований 17.05.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.09.1938 р. за проведення антира-
дянської агітації передбачена ВМП. Реабілітова-
ний 17.01.1959 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3954).

Сластіонов Василь Макарович, 1897 р. н., 
м. Остер Козелецького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Остер, рахівник. Заарешто-
ваний 31.10.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 04.11.1930 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-12 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Покарання відбував у 
Темніковському ВТТ. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.01.1934 р. 
строк, що залишився, замінити засланням до 
Північного краю. Реабілітований 16.08.1989 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8875).

Сластіонов Юхим Ігнатович, 1877 р. н., 
м. Остер Козелецького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Остер, бухгалтер. Заарешто-
ваний 05.10.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 21.12.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7714).

Слатвинський Володимир Леонтійович, 
1900 р. н., смт Тиврів Тиврівського р-ну Вінни-
цької обл., українець, освіта вища. Проживав у 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, інспектор шкіл. За-
арештований 18.09.1943 р. За вироком ВТ КВО від 
27.03.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
Реабілітований 05.12.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15585-п).

Следзинська Казимира Йосипівна, 1910 р. н., 
м. Володимир-Волинський Волинської обл., поль-
ка, освіта початкова. Проживала у м. Чернігів, до-
могосподарка. Заарештована 10.10.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
22.11.1937 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
ув’язнена до ВТТ на 8 років. Покарання відбувала 
у Темніковському ВТТ. Реабілітована 19.02.1957 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2999).

Слезка Григорій Несторович, 1902 р. н., 
с. Ушня Менського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Ушня, без певних занять. 
Заарештований 08.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
10.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, розповсюдження провокаційних чуток про 
війну застосована ВМП. Розстріляний 16.12.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11667).

Слезка Юхим Петрович, 1885 р. н., с. Ушня 
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Менського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Бігач Менського р-ну, одноосібник. 
Заарештований 12.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5264).

Слезко Сергій Тимофійович, 1900 р. н., 
с. Іваниця Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Івани-
ця, колгоспник. Заарештований 09.12.1943 р. За 
вироком ВТ КВО від 31.03.1944 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР виправданий. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 1490-п).

Слепкань Іван Олексійович, 1897 р. н., 
с. Атюша Коропського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Атюша, сезонний ро-
бітник. Заарештований 11.01.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.09.1938 р. за проведення антирадянської 
діяльності застосована ВМП. Розстріляний 
29.09.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9271).

Слепко Микола Васильович, 1896 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, телеграфіст. Заарештований 30.01.1938 р. за 
ст. 54-10 КК УРСР. 20.02.1939 р. справу припине-
но. Реабілітований 27.11.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6480).

Слепченко Володимир Петрович, 1916 р. н., 
с. Смяч Новгород-Сіверського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Смяч, уповноваже-
ний районного відділу міліції. Заарештований 
25.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 01.08.1941 р. 
справу припинено. Реабілітований 16.09.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4297).

Слепченко Семен Лаврентійович, 1904 р. н., 
с. Бурівка Тупичівського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 

смт Ріпки Ріпкинського р-ну, рахівник. Заарешто-
ваний 18.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної контрреволюційної організації 
передбачена ВМП. Реабілітований 03.10.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4198).

Слесар Антон Дмитрович, 1852 р. н., с. Гу-
синка (приєднано до с. Голубичі) Ріпкинсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Гусинка (приєднано до с. Голубичі), одноосіб-
ник. Заарештований 08.05.1930 р. за ст.ст. 7-54-8 
КК УСРР. 16.05.1930 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. 23.06.1930 р. справу припинено. Реабі-
літований 29.06.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9970-п).

Слесар Володимир Васильович, 1890 р. н., 
с. Гусинка (приєднано до с. Голубичі) Ріпкинсько-
го р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
с. Гусинка (приєднано до с. Голубичі), одноосіб-
ник. Заарештований 08.05.1930 р. за ст.ст. 54-8, 
56-17 КК УСРР. 23.06.1930 р. справу припинено. 
На час другого арешту – колгоспник. Заарештова-
ний 18.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української на-
ціоналістичної повстанської організації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 29.06.1998 р., 03.10.1959 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9970-п, Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4198).

Слесар Іван Васильови, 1899 р. н., с. Гусинка 
(приєднано до с. Голубичі) Ріпкинського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Гусин-
ка (приєднано до с. Голубичі), одноосібник. За-
арештований 08.05.1930 р. за ст.ст. 54-8, 56-17 
КК УСРР. 23.06.1930 р. справу припинено. Реабі-
літований 29.06.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9970-п).

Слесар Іван Васильович, 1899 р. н., с. Гусин-
ка (приєднано до с. Голубичі) Ріпкинського р-ну, 
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українець, малописьменний. Проживав у с. Гу-
синка (приєднано до с. Голубичі), одноосібник. 
Заарештований 08.05.1930 р. за ст.ст. 7-54-8 КК 
УСРР. 23.06.1930 р. справу припинено. Реабі-
літований 29.06.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9970-п).

Слесар Олександр Васильович, 1892 р. н., 
с. Гусинка (приєднано до с. Голубичі) Ріпкинського 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Гусинка (приєднано до с. Голубичі), одноосібник. 
Заарештований 08.05.1930 р. за ст.ст. 54-8, 56-17 
КК УСРР. 23.06.1930 р. справу припинено. На 
час другого арешту – колгоспник. Заарештований 
18.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної контрреволюційної організації 
передбачена ВМП. Реабілітований 29.06.1998 р., 
03.10.1959 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9970-п, Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4198).

Слесар Степан Антонович, 1878 р. н., с. Гусин-
ка (приєднано до с. Голубичі) Ріпкинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гу-
синка (приєднано до с. Голубичі), одноосібник. 
Заарештований 08.05.1930 р. за ст.ст. 7-54-8 КК 
УСРР. 23.06.1930 р. справу припинено. Реабі-
літований 29.06.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9970-п).

Слесаренко Андрій Володимирович, 1899 р. н., 
с. Плоске Носівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Плоске, колгоспник. 
Заарештований 07.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
10.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ського куркульського угруповання застосована 
ВМП. Розстріляний 21.04.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 31.05.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8360).

Слесаренко Володимир Савич, 1862 р. н., 
с. Плоске Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Плоске, селянин. 
Заарештований 09.02.1919 р. за співробітництво 

з гетьманською владою. За постановою Чер-
нігівського губревтрибуналу від 07.07.1919 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.11.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 278).

Слесаренко Ігнат Матвійович, 1902 р. н., 
с. Хоробичі Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Хоробичі, одноосібник. 
Заарештований 23.10.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
01.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7183).

Слесаренко Кирило Демидович, 1891 р. н., 
смт Олишівка Чернігівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, вантажник. 
Заарештований 05.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 27.10.1937 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8789).

Слесаренко Федір Семенович, 1916 р. н., 
с. Плоске Носівського р-ну, українець, малопись-
менний. Член ВЛКСМ. Проживав за місцем дис-
локації 187 ап, червоноармієць. Заарештований 
29.01.1938 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. У лип-
ні 1938 р. справу припинено. Реабілітований 
18.12.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5774).

Слєсарєв Дмитро Миколайович, 1863 р. н., 
м. Корюківка Корюківського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Корюківка, 
робітник. Заарештований 06.02.1921 р. За вироком 
Чернігівського губревтрибуналу від 06.08.1921 р. 
як антирадянський елемент засуджений до 
позбавлення волі на 6 місяців. За амністією від 
покарання звільнений 07.03.1921 р. Реабілітований 
31.05.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 4922).

Слива Данило Петрович, 1895 р. н., 
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м. Прилуки, українець, освіта вища. Проживав у 
м. Прилуки, вчитель. Заарештований 12.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської української націо-
налістичної повстанської організації застосована 
ВМП. Розстріляний 08.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 12.07.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3496).

Слива Кіндрат Григорович, 1885 р. н., с. Бах-
мач Бахмацького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Член ВКП(б). Проживав у с. Бахмач, робіт-
ник залізниці. Заарештований 05.05.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 08.05.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської української націоналістичної 
повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 23.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 24.12.1960 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4661).

Слива Роман Іванович, 1889 р. н., с. Свидо-
вець Бобровицького р-ну, українець, освіта поча-
ткова. Проживав у с. Свидовець, одноосібник. За-
арештований 21.02.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
16.07.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6274).

Слива Сергій Миколайович, 1882 р. н., с. Бер-
дівщина Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Прилуки, різноробо-
чий. Заарештований 04.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. 17.03.1939 р. справу 
закрито. Реабілітований 16.03.1990 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1307).

Сливинський Вікентій Іванович, 1878 р. н., 
с. Спичинці Погребищенського р-ну Вінни-
цької обл., поляк, освіта початкова. Проживав у 
с. Іванівка Борзнянського р-ну, робітник радгоспу. 
Заарештований 04.10.1937 р. За постановою «двій-
ки» від 08.12.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-10 ч. 1 КК 
УРСР застосована ВМП. Розстріляний 17.01.1938 р. 

у м. Чернігів. Реабілітований 23.09.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4579).

Сливинський Франц Станіславович, 
1886 р. н., Вінницька обл., поляк, освіта початкова. 
Проживав у с. Старий Білоус Чернігівського р-ну, 
машиніст. Заарештований 12.02.1936 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 10.03.1936 р. як соціально-небезпечний еле-
мент висланий до Казахстану на 3 роки з ро-
диною. Реабілітований 26.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3185).

Слизко Іван Григорович, 1902 р. н., с. Івани-
ця Ічнянського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у смт Парафіївка Ічнянського р-ну, 
вантажник. Заарештований 18.09.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 20.09.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації передбачена ВМП. Реабілітований 
22.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11224).

Слизко Яків Савич, 1876 р. н., с. Ковтунівка 
Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Іваниця Іваницько-
го (нині Ічнянського) р-ну, працював поденно. 
Заарештований 21.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
20.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1833).

Слизький Савелій Михайлович, 1888 р. н., 
с. Орлівка Холминського (нині Новгород-Сівер-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Орлівка, колгоспник. Заарештований 
16.10.1936 р. За вироком спецколегії Чернігівсько-
го облсуду від 26.01.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
5 років. Реабілітований 19.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15065-п).

Слинько Зіновій Хрисантійович, 1897 р. н., 
с. Ховми Борзнянського р-ну, українець, освіта 
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початкова. Проживав у с. Ховми, одноосібник. 
Заарештований 18.04.1931 р. За вироком Борз-
нянського нарсуду від 05.08.1931 р. за ст. 67 ч. 1 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 2 роки 
6 місяців. За ухвалою Сумського міжрайсуду від 
20.08.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР засуджений до 
позбавлення волі на 2 роки 6 місяців. Реабілітований 
27.12.1989 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 3195-п).

Слинько Максим Артемович, 1883 р. н., Пол-
тавська обл., українець, освіта початкова. Прожи-
вав у Полтавській обл., одноосібник. Заарештова-
ний 05.09.1930 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 25.09.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5896).

Слинькова Марія Василівна, 1908 р. н., 
м. Ніжин, українка, освіта початкова. Прожива-
ла у м. Ніжин, домогосподарка. Заарештована 
09.01.1936 р. За вироком спецколегії лінійного су-
ду західних залізниць на ст. Гомель від 22.02.1936 р. 
за ст. 72 «б» КК БСРР засуджена до позбавлен-
ня волі у ВТТ на 3 роки. Реабілітована 09.10.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15410-п).

Сличенюк Володимир Тимофійович, 
1896 р. н., с. Мозолівка Підгаєцького р-ну Терно-
пільської обл., українець, освіта середня. Про-
живав у м. Ніжин, технолог. Заарештований 
13.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 26.09.1937 р. за підозрою 
у шпигунстві ув’язнений до концтабору на 10 
років. Покарання відбував в Усольському ВТТ та 
Воркутинському ВТТ. Після відбуття покарання 
висланий на поселення. Звільнений 20.04.1956 р. 
Реабілітований 28.03.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3519).

Сліпенко Прокіп Парфенович, 1879 р. н., 
с. Марківці Бобровицького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Марківці, пасічник. 
Заарештований 22.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
27.11.1937 р. за участь у діяльності української 

контрреволюційної націоналістичної організації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у Мончегорському ВТТ та будівництві комбіна-
ту «Сєверонікель». Реабілітований 04.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8938).

Сліпенко Семен Андрійович, 1887 р. н., 
с. Марківці Бобровицького р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Марківці, одноосібник. 
Заарештований 19.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7066).

Сліпенький Георгій Леонтійович, 1891 р. н., 
с. Бобрик Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Бобрик, одноосібник. 
Заарештований 08.03.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
18.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5171).

Сліпенький Микола Григорович, 1907 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ко-
марівка Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
керівник хору. Заарештований 26.03.1938 р. за 
ст. 54-11 КК УРСР. Рішення по справі відсутнє. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6233).

Сліпенький Юрій Леонтійович, 1891 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у м. Ніжин, 
без певних занять. Заарештований 03.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 27.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, розповсюдження провокацій-
них чуток про війну застосована ВМП. Розстріля-
ний 07.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10758).
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Сліпих Яків Опанасович, 1916 р. н., м. Ва-
сильєвка Русько-Бродського (нині Верховсько-
го) р-ну Орловської обл., РФ, росіянин, освіта се-
редня. Член ВЛКСМ. Проживав у м. Чернігів, ро-
бітник залізниці. Заарештований 24.04.1945 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 03.06.1946 р. 
за ст. 54-12 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 3 роки. Згідно Указу Президії ВР СРСР 
від 07.07.1945 р. «Про амністію» від покарання 
звільнений. За ухвалою ВС УРСР від 28.06.1946 р. 
справу закрито. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 1480-п).

Слоницька Віра Степанівна, 1906 р. н., 
смт Козелець Козелецького р-ну, українка, осві-
та початкова. Проживала у м. Чернігів, вихова-
телька. Заарештована 04.10.1938 р. як член сім’ї 
зрадника Батьківщини. 17.11.1938 р. справу при-
пинено. Реабілітована 31.01.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 213).

Слоницький Юрій [Георгій] Андрійович, 
1899 р. н., смт Козелець Козелецького р-ну, укра-
їнець, освіта середня. Проживав у м. Чернігів, 
диригент. Заарештований 18.10.1930 р. За поста-
новою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 17.12.1930 р. за ст. 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 5 років. Заарештований 
09.03.1938 р. За вироком виїзної сесії ВК ВС СРСР 
від 29.09.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 КК УРСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 29.09.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 24.11.1956 р., 
30.11.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2684, ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 4311-п).

Служенко Василь Трохимович, 1884 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, табельник. Заарештований 
06.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної контрреволюційної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 13.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 11.06.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4106).

Слухай-Натальченко Спиридон Германович, 
1892 р. н., с. Біловежі Перші Дмитрівського (ни-
ні Бахмацького) р-ну, українець, освіта вища. 
Проживав у м. Бахмач Бахмацького р-ну, поміч-
ник бухгалтера. Заарештований 14.02.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 05.03.1939 р. справу при-
пинено. Реабілітований 19.02.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1276).

Слуцький Іван Сергійович, 1912 р. н., с. Тов-
століс Чернігівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації 20 сп 
7 сд, червоноармієць. Заарештований 26.04.1937 р. 
За вироком ВТ 15 ск КВО від 01.08.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 4 роки. Реабілітований 27.02.1990 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14466-п).

Слуцький Микола Тимофійович, 1875 р. н., 
м. Вєтка Вєтковського р-ну Гомельської обл., 
Білорусь, білорус, письменний. Проживав у м. Го-
родня Городнянського р-ну, робітник. Заарешто-
ваний 30.01.1933 р. За постановою «трійки» 
при ПП ОГПУ по БСРР від 05.04.1933 р. за 
ст.ст. 72, 76 КК БСРР передбачена ВМП. Реабі-
літований 22.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11239).

Случевський Іван Степанович, 1884 р. н., 
с. Максаки Менського р-ну, українець, освіта ви-
ща. Проживав у м. Ніжин, лікар. Заарештований 
01.10.1929 р. 17.01.1930 р. звільнений на підпис-
ку про невиїзд. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 26.01.1930 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5532).

Слюсар Андрій Михайлович, 1869 р. н., с. Мо-
настирище Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Монастирище, одно-
осібник. Заарештований 07.02.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 20.02.1930 р. як антирадянський елемент 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітова-
ний 26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8550).
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Слюсар Антон Іванович, 1909 р. н., с. Горо-
дище (приєднано до м. Малин) Малинського р-ну 
Житомирської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 114 одн військ ОГПУ, 
червоноармієць. Заарештований 13.02.1933 р. За ви-
роком ВТ військ ОГПУ Горьковського краю від 
19.05.1933 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК РСФРР засуджений 
до позбавлення волі у загальних місцях ув’язнен-
ня на 3 роки. За ухвалою ВТ Московського ВО від 
07.06.1933 р. справу припинено. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 6582-п).

Слюсар Олексій Сидорович, 1876 р. н., с. Во-
левачі Козелецького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Волевачі, одноосібник. За-
арештований 28.03.1931 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ОГПУ від 25.05.1931 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 3 роки. Реабілітований 25.10.1991 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11842).

Слюсар Федір Васильович, 1880 р. н., с. Біль-
мачівка Ічнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Більмачівка, одноосібник. За-
арештований 03.10.1929 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ОГПУ від 23.11.1929 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 03.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3613).

Слюсар Яків Михайлович, 1876 р. н., с. Мо-
настирище Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Монастирище, одноосіб-
ник. Заарештований 08.03.1929 р. 20.04.1929 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
07.06.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 03.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3764).

Слюсаревський Іван Григорович, 1897 р. н., 
м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Прилуки, 
бухгалтер. Заарештований 08.08.1938 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 23.04.1939 р. за 

ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 2 роки. Реабілітований 15.09.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 1756-п).

Слюта Іван Іванович, 1891 р. н., с. Киріївка 
Менського (нині Сосницького) р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Киріївка, одно-
осібник. Заарештований 18.02.1932 р. 24.06.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9294).

Смаг Іван Григорович, 1894 р. н., с. Кобижча 
Бобровицького р-ну, українець, письменний. Про-
живав у с. Кобижча, колгоспник. Заарештований 
20.11.1932 р. За постановою особливої наради при
Колегії ГПУ УСРР від 22.12.1932 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7067).

Смага Іван Устимович, 1892 р. н., с. Макіїв-
ка Лосинівського (нині Носівського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Макіївка, 
колгоспник. Заарештований 12.08.1939 р. За ви-
роком виїзної сесії Чернігівського облсуду в 
м. Ніжин від 30.09.1939 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 6 років. 
Реабілітований 29.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15120-п).

Смаглюк Петро Несторович, 1919 р. н., с. Хо-
тіївка Корюківського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав за місцем дислокації 3 б 15 р 15 оутп, 
червоноармієць. Заарештований 25.05.1942 р. За ви-
роком ВТ Воронезької обл. від 18.06.1942 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуд-
жений до ВМП. За ухвалою ВК ВС СРСР від 
18.08.1942 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Відбував покарання 
у Вяземському ВТТ. Загинув 23.02.1943 р. Реабі-
літований 28.09.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 15800-п).

Смайловський Файва Маркович, 1902 р. н., 
м. Остер Козелецького р-ну, єврей, освіта початко-
ва. Проживав за місцем дислокації 40 оавіаезв, 
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червоноармієць. Заарештований 27.08.1942 р. За 
вироком ВТ 8 ПА від 05.09.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР виправданий. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 5650-п).

Смалеха Борис Павлович, 1882 р. н., с. Пере-
люб Холминського (нині Корюківського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Пере-
люб, без певних занять. Заарештований 12.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 14.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 26.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1724).

Смалій Прокіп Улянович, 1900 р. н., с. Велика 
Загорівка Бахмацького (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Велика 
Загорівка, колгоспник. Заарештований 25.11.1932 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
30.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7358).

Смаль Артем Максимович, 1884 р. н., с. Смо-
лянка Олишівського (нині Куликівського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Смо-
лянка, одноосібник. Заарештований 12.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.04.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 28.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5181).

Смаль Василь Іванович, 1903 р. н., с. Смолян-
ка Олишівського (нині Куликівського) р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
тесля. Заарештований 24.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10460).

Смаль Володимир Іустинович, 1872 р. н., 

с. Джугастра Крижопільського р-ну Вінни-
цької обл., українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Новгород-Сіверський, статистик. Заарештова-
ний 04.11.1937 р. За постановою «двійки» від 
25.12.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР застосована 
ВМП. Розстріляний 02.01.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 01.11.1957 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3162).

Смаль Іван Васильович, 1880 р. н., с. Смо-
лянка Олишівського (нині Куликівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Смо-
лянка, вантажник. Заарештований 03.03.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 31.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. На час 
другого арешту – мешканець м. Чернігів, столяр. 
Заарештований 24.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, розповсюдження провокаційних чуток про 
війну застосована ВМП. Розстріляний 14.11.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 27.06.1989 р., 
25.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7646, 10407).

Смаль Іван Федорович, 1888 р. н., с. Смолян-
ка Олишівського (нині Куликівського) р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
охоронець. Заарештований 18.02.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 25.04.1938 р. за проведення антирадянської 
агітації, скерованої на підрив заходів партії, 
застосована ВМП. Розстріляний 17.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10303).

Смаль Кіндрат Аврамович, 1894 р. н., с. Смо-
лянка Олишівського (нині Куликівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Смо-
лянка, рахівник. Заарештований 09.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 08.04.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 13.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4630).
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Смаль Микола Якович, 1909 р. н., с. Смолян-
ка Олишівського (нині Куликівського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Смолянка, 
тракторист. Заарештований 16.09.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 29.09.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покаран-
ня відбував у Локчимському ВТТ. Звільнений 
16.09.1947 р. Реабілітований 22.07.1961 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4777).

Смаль Олексій Кіндратович, 1874 р. н., с. Смо-
лянка Олишівського (нині Куликівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Смо-
лянка, одноосібник. Заарештований 05.06.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 01.07.1932 р. справу припи-
нено. Реабілітований 24.05.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2421).

Смаль Софія Володимирівна, 1907 р. н., м. Ше-
петівка Хмельницької обл., українка, освіта се-
редня. Проживала у м. Новгород-Сіверський, ви-
хователька. Заарештована 28.09.1937 р. За поста-
новою «двійки» від 27.11.1937 р. за ст. 54-6 КК 
УРСР застосована ВМП. Розстріляна 03.12.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітована 01.11.1957 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3161).

Смаль Трохим Назарович, 1888 р. н., с. Смо-
лянка Олишівського (нині Куликівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Смо-
лянка, охоронець. Заарештований 30.09.1943 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 09.12.1943 р. справу при-
пинено. Реабілітований 27.11.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4495).

Смаль Яків Назарович, 1882 р. н., с. Смолян-
ка Олишівського (нині Куликівського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Смо-
лянка, колгоспник. Заарештований 16.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 29.09.1937 р. за проведення 
антиколгоспної агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 22.07.1961 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4777).

Смаль [Смоль] Петро Олексійович, 
1907 р. н., с. Смолянка Олишівського (нині Кули-
ківського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Чернігів, охоронець. Заарештова-
ний 19.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 05.05.1938 р. 
за проведення антирадянської агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 20.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 20.05.1961 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4758).

Смалько Макар Якович, 1904 р. н., с. Старий 
Глибів Остерського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав за місцем дислокації 583 військ-
складу 9 ПА, червоноармієць. Заарештований 
30.04.1944 р. За вироком ВТ 9 ПА від 18.05.1944 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР за-
суджений до позбавлення волі на 10 років. Реабі-
літований 27.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 15029-п).

Смалько Федот Семенович, 1893 р. н., с. Ста-
рий Глибів Остерського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Старий Глибів, 
одноосібник. Заарештований 11.05.1951 р. За ви-
роком судової колегії в кримінальних спра-
вах Чернігівського облсуду від 02.07.1951 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 25 років. За ухвалою ВС 
УРСР від 12.05.1955 р. вирок змінено, засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 25.10.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15248-п).

Смаль-Руденко Іван Йосипович, 1864 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 09.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 12.10.1930 р. 
позбавлений права проживання в Україні, Мос-
кві, Ленінграді, ПКК, означених губерніях та при-
кордонних губерніях на термін, що залишився. 
Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10864).



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

277

Смахтін Михайло Дмитрович, 1899 р. н., 
с. Сниткіно (приєднано до м. Щигри) Щигровсько-
го р-ну Курської обл., РФ, росіянин, освіта почат-
кова. Проживав у м. Єнакієве Сталінської (нині 
Донецької) обл., без певних занять. Заарештований 
17.06.1948 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 13.09.1948 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 25 років. За 
ухвалою судової колегії в кримінальних справах 
ВС СРСР від 08.02.1950 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
вирок змінено, засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 20.02.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16070-п).

Смелик Яків Пилипович, 1894 р. н., с. Заудай-
ка Ічнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 4 будб польового 
будівництва № 5, червоноармієць. Заарештований 
15.09.1941 р. За вироком ВТ резервного фронту 
від 13.10.1941 р. згідно з Указом Президії ВР СРСР 
від 06.07.1941 р. засуджений до позбавлення волі 
на 5 років, вирок відстрочено до закінчення вій-
ни, направлений на фронт. Реабілітований 
30.05.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16999-п).

Смеловець Митрофан Федорович, 1908 р. н., 
с. Кучинівка Сновського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Кучинівка, одноосібник. 
Заарештований 25.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
11.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
20.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6952).

Смельницький Георгій Васильович, 
1896 р. н., м. Чернігів, українець, освіта духов-
на. Проживав у м. Чернігів, архимандрит. За-
арештований 23.04.1926 р. за ст. 61 КК УСРР. 
24.05.1926 р. справу припинено. На час другого 
арешту – мешканець смт Козелець Козелецько-
го р-ну. Заарештований 03.11.1926 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
28.01.1927 р. за ст. 58-17 КК РСФРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки. Покарання відбував у 
Соловецьких таборах. За постановою особливої 

наради при Колегії ОГПУ від 14.10.1929 р. після 
відбуття терміну покарання висланий до Сибі-
ру на 3 роки. Заарештований 08.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 22.05.1933 р. 
справу припинено. Заарештований 21.06.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 29.10.1937 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності застосована ВМП. 
Розстріляний 04.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 27.02.1998 р., 18.01.1993 р., 30.01.1998 р., 
28.08.1989 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10072-п, Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11905, 12443, 11514).

Смельницький Микола Васильович, 
1902 р. н., м. Чернігів, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Городня Городнянського р-ну, свя-
щенник. Заарештований 22.02.1931 р. За поста-
новою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 12.10.1931 р. за ст. 54-4 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 5 років. Реабілітований 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11397).

Смельницький Феоктист Єлисейович, 
1874 р. н., с. Воропаїв Остерського повіту Чер-
нігівської губ. (нині Вишгородського р-ну Київ-
ської обл.), українець, освіта духовна. Прожи-
вав у с. Воропаїв, священник. Заарештований 
22.08.1921 р. за проведення контрреволюційної 
агітації. 13.10.1921 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. За постановою Чернігівського губ-
ревтрибуналу від 12.01.1922 р. справу припи-
нено. Реабілітований 29.04.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 3760).

Смельницький Феоктист Єлисейович, 
1863 р. н., м. Томськ, РФ, росіянин, освіта вища. 
Проживав у смт Лосинівка Ніжинського р-ну, свя-
щенник. Заарештований 27.05.1936 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 17.07.1936 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення волі на 
5 років. За ухвалою ВС УСРР від 22.08.1936 р. ви-
рок змінено, засуджений до позбавлення волі на 
3 роки. Реабілітований 15.01.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 2059-п).
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Сментин Іван Митрофанович, 1909 р. н., Мол-
дова, молдаванин, малописьменний. Проживав за 
місцем служби, червоноармієць. Заарештований 
18.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 10.04.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.11.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 872).

Смерега Іван Петрович, 1880 р. н., Галичи-
на, українець, письменний. Проживав у м. Но-
сівка Носівського р-ну, робітник. Заарештований 
15.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.09.1938 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до концтабо-
ру на 8 років. Відбував покарання у м. Солікамськ. 
Реабілітований 25.12.1965 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2201).

Сметанко Петро Гнатович, 1882 р. н., с. Жер-
нівка Коропського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Жернівка, бригадир кол-
госпу. Заарештований 11.08.1941 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 2, 56-20 КК УРСР. 05.11.1941 р. справу припине-
но. Реабілітований 27.02.1996 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 331).

Смєян Григорій Кузьмич, 1896 р. н., с. За-
гребелля Сосницького р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав у м. Новгород-Сіверський, конт-
ролер. Заарештований 07.03.1938 р. За постано-
вою особливої наради при НКВД СРСР від 
03.05.1940 р. за проведення антирадянської діяль-
ності ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітова-
ний 31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9028).

Смєян Павло Тимофійович, 1910 р. н., с. Со-
киринці Срібнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Сокиринці, одноосібник. 
Заарештований 15.08.1929 р. За вироком надзви-
чайної сесії Прилуцького окрсуду від 13.12.1929 р. 
за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-9, 54-10, 54-11 КК УСРР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 04.01.1930 р. у 
м. Прилуки. Реабілітований 24.05.1989 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 11180-п).

Смєян [Сміян] Дмитро [Демид] Кіндрато-

вич, 1878 [1879] р. н., с. Бучки Новгород-Сівер-
ського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Бучки, селянин. Заарештований 01.08.1919 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності. 
29.12.1919 р. справу припинено за амністією. На 
час другого арешту – колгоспник. Заарештований 
07.02.1936 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. 27.02.1936 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 02.11.1936 р. 
справу закрито. На час третього арешту – без 
визначних занять. Заарештований 21.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 27.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 27.11.1998 р., 09.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, 
оп.1, спр. 301, ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 1975-п, Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1932).

Смєян [Сміян] Олексій Артемонович, 
1895 р. н., с. Будьоннівка (нині с. Билка) Короп-
ського р-ну, українець, письменний. Проживав у 
с. Будьоннівка (нині с. Билка), одноосібник. За-
арештований 16.10.1930 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки умовно. Реабілітова-
ний 19.05.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5591).

Смик Михайло Андрійович, 1882 р. н., 
смт Ямпіль Ляховецького (нині Білогорського) р-ну 
Хмельницької обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Любеч Ріпкинського р-ну, без 
певних занять. Заарештований 10.12.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої проти заходів 
радянської влади, ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
ків. Покарання відбував у м. Рибінськ Ярослав-
ської обл. Реабілітований 29.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1585).

Смик Петро Йосипович, 1901 р. н., с. Щурівка 
Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Щурівка, колгоспник. 
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Заарештований 11.09.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 26.02.1936 р. справу закрито. Реабілітований 
22.01.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1007).

Смик Свирид Федорович, 1897 р. н., с. Ново-
дар Березоворудського (нині Гребінківського) р-ну 
Полтавської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Новодар, одноосібник. Заарештова-
ний 22.03.1929 р. За постановою Колегії ОГПУ 
від 26.08.1929 р. за ст. 54-10 КК УСРР позбавле-
ний волі на 5 років. Реабілітований 24.10.1991 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11857).

Смик Федір Володимирович, 1900 р. н., с. Ко-
роваї Пирятинського (нині Гребінківського) р-ну 
Полтавської обл., українець, малописьменний. 
Проживав у с. Новодар Березоворудського (нині 
Гребінківського) р-ну Полтавської обл., одно-
осібник. Заарештований 25.03.1929 р. За поста-
новою Колегії ОГПУ від 26.08.1929 р. за 
ст.ст. 58-10, 59-3 КК РСФРР ув’язнений до конц-
табору на 5 років. Реабілітований 14.12.1992 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11903).

Смиринська Марія Степанівна, 1905 р. н., 
м. Київ, українка, освіта середня. Проживала у 
м. Ніжин, бухгалтер. Заарештована 30.04.1944 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 06.01.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР 
ув’язнена до ВТТ на 5 років. Покарання відбувала у 
Чорногорському спеціальному ВТТ. Реабілітована 
23.09.1993 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11939).

Смиринський Олександр Гаврилович, 
1893 р. н., с. Гужівка Ічнянського р-ну, українець, 
освіта вища. Проживав у м. Ніжин, вчитель. За-
арештований 13.04.1938 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської націоналістичної повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 28.01.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3312).

Смирницький Федір Миколайович, 1886 р. н., 
с. Вишеньки Бориспільського р-ну Київської обл., 
українець, освіта вища. Проживав у м. Чернігів, 
бухгалтер. Заарештований 03.08.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 15.11.1937 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної організації застосована 
ВМП. Розстріляний 25.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 01.09.1956 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2088).

Смілик Архип Федорович, 1895 р. н., Бах-
мацький р-н, українець, неписьменний. Прожи-
вав у с. Березівка Талалаївського р-ну, одноосіб-
ник. Заарештований 05.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.03.1933 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив заходів партії, висла-
ний до Північного краю на 3 роки. Реабілітова-
ний 18.12.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.3, спр. 966).

Смілик Іван Іванович, 1893 р. н., смт Дмит-
рівка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Дми-
трівка, конюх. Заарештований 12.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 15.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянського куркульського угруповання 
передбачена ВМП. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8719).

Смілик Олександр Михайлович, 1882 р. н., 
с. Монастирище Ічнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Монастирище, одно-
осібник. Заарештований 15.03.1931 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 18.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
31.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6374).

Смілик Олександр Ничипорович, 1892 р. н., 
с. Заудайка Ічнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Заудайка, одноосіб-
ник. Заарештований 19.11.1932 р. За постановою 
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
19.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
12.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6591).

Смілик [Смелик] Костянтин Савич, 
1881 [1879] р. н., с. Рябухи Дмитрівського (нині 
Талалаївського) р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у с. Грицівка Дмитрівського (нині Та-
лалаївського) р-ну, одноосібник. Заарештований 
26.03.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 23.04.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. На час другого арешту – мешканець 
с. Рябухи Талалаївського р-ну. Заарештований 
18.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 29.11.1937 р. за участь 
у діяльності антирадянського куркульсько-
го угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 02.12.1937 р. Реабілітований 20.07.1989 р., 
20.02.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5978, 4311).

Смілик [Смолик] Михайло Федорович, 
1875 р. н., с. Рябухи Талалаївського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Рябу-
хи, селянин. Заарештований 21.08.1920 р. За 
вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
22.08.1920 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності засуджений до примусових робіт 
на 3 роки. Заарештований 05.02.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 23.02.1930 р. за ст.ст. 54-10, 
54-13 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 
роки. Реабілітований 26.06.1997 р., 16.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 944; ф. Р-8840, оп.3, спр. 9910).

Смірнов Всеволод Платонович, 1901 р. н., 
м. Більськ (нині м. Більськ-Підляський) Більсько-
го повіту Підляського воєводства, Польща, бі-
лорус, освіта середня. Проживав у м. Прилуки, 
начальник станції. Заарештований 18.01.1938 р. 
За постановою «двійки» від 08.05.1938 р. за 
проведення антирадянської діяльності передба-
чена ВМП. Реабілітований 24.02.1961 р. (Держ-

архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7760).

Смірнов Георгій Олександрович, 1876 
[1877] р. н., м. Київ, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Глухів Чернігівської губ. (нині Сум-
ської обл.), чоботар. Заарештований 28.11.1919 р. 
як соціально-небезпечний елемент. За поста-
новою Чернігівського губревтрибуналу від 
28.12.1919 р. справу припинено. На час другого 
арешту – мешканець м. Чернігів. Заарештований 
24.02.1944 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 10.07.1944 р. за ст.ст. 54-1 «а», 
54-2, 54-11 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 27.11.1998 р., 
27.03.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 486, ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16899-п).

Смірнов Олексій Петрович, 1922 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта початкова. Член 
ВЛКСМ. Проживав у м. Чернігів, без певних 
занять. Заарештований 27.06.1945 р. За вироком 
ВТ 59 сд від 17.07.1945 р. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 10 
років. За ухвалою ВК ВС СРСР від 04.06.1947 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд. 24.07.1947 р. справу припинено в зв’язку 
зі смертю обвинуваченого. Загинув 25.05.1947 р. 
Реабілітований 28.05.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 7882-п).

Смірнова-Зав’ялова Лідія Іванівна, 1899 р. н., 
м. Єлець Липецької обл., РФ, росіянка, освіта 
вища. Член ВКП(б). Проживала у м. Москва, 
РФ, старший інженер головного управління нар-
комату оборонної промисловості. Заарештована 
30.08.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-9, 54-11 КК УРСР. 
26.12.1937 р. звільнена на підписку про невиїзд. 
21.01.1938 р. справу припинено. Реабілітована 
29.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2617).

Сміян Максим Євменович, 1894 р. н., с. Осо-
вець Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Осовець, 
колгоспник. Заарештований 15.05.1937 р. За ви-
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роком спецколегії Чернігівського облсуду від 
23.07.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. Реабілітова-
ний 12.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14605-п).

Сміян Петро Кіндратович, 1918 р. н., м. Бор-
зна Борзнянського р-ну, українець, освіта ви-
ща. Проживав у м. Красноярськ, РФ, доцент 
Красноярського педінституту. Заарештований 
27.05.1950 р. За постановою особливої наради 
при МГБ СРСР від 19.05.1951 р. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР позбавлений волі на 10 років. Відбу-
вав покарання в Усольському ВТТ. Реабілітова-
ний 16.05.1955 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2687).

Смогоржевський Микола Володимирович, 
1890 р. н., с. Вільхівці Чемеровецького р-ну Він-
ницької (нині Хмельницької) обл., українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем роботи, 
лісник Сорокошичської лісодільниці Остерсько-
го р-ну. Заарештований 16.12.1937 р. За постано-
вою особливої наради при НКВД СРСР від 
21.02.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 28.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8477).

Смола Микола Георгійович, 1920 р. н., м. Баш-
танка Баштанського р-ну Одеської (нині Мико-
лаївської) обл., українець, освіта середня. Член 
ВЛКСМ. Проживав у м. Ічня Ічнянського р-ну, 
учень. Заарештований 25.07.1937 р. За вироком 
спецколегії Чернігівського облсуду від 13.10.1937 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 11.08.1989 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14456-п).

Смоленський Іван Іванович, 1890 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, експедитор. Заарештований 24.04.1938 р. 
За вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду 
в м. Ніжин від 06.03.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 22.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14920-п).

Смоленський Семен Родіонович, 1882 р. н., 
с. Шняківка Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Шняківка, одноосібник. Заарештований 
04.03.1930 р. За постановою судової «трійки» при
Колегії ГПУ УСРР від 27.03.1930 р. за ст. 54-10
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 ро-
ків. Покарання відбував у Соловецькому ВТТ. 
Реабілітований 24.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10113).

Смоленський Тихон Іванович, 1885 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Ніжин, службовець. Заарештований 22.07.1920 р. 
за службу у гетьманських каральних органах. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
25.09.1920 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 14.09.1920 р. Реабілітований 30.12.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1120).

Смоличев Іван Іванович, 1889 р. н., с. Княжи-
чі Глухівського повіту Чернігівської губ. (нині  
Ямпільського р-ну Сумської обл.), українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, священник. За-
арештований 01.11.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 08.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 05.11.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8120).

Смоличева Олександра Федорівна, 1897 р. н., 
м. Одеса, росіянка, освіта незакінчена вища. Без 
постійного місця проживання, без певних занять. За-
арештована 08.09.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 26.11.1937 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної органі-
зації ув’язнена до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбувала у м. Улан-Уде, Бурятська АРСР. Реабі-
літована 24.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10449).

Смолка Михайло Денисович, 1891 р. н., с. Іва-
ниця Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Іваниця, 
робітник. Заарештований 08.03.1938 р. за ст. 54-11
КК УРСР. 15.05.1938 р. справу припинено. 
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Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1448).

Смолка Петро Гаврилович, 1898 р. н., м. Но-
сівка Носівського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у м. Носівка, одноосібник. Заарешто-
ваний 20.10.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 02.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 16.11.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8126).

Смолко Андрій Лаврович, 1909 р. н., с. Кли-
ментинівка Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Климентинівка, одноосібник. Заарештований 
03.01.1933 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 08.04.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7441).

Смолко Лавро Левкович, 1879 р. н., с. Климен-
тинівка Березнянського (нині Менського) р-ну, укра-
їнець, малописьменний. Проживав у с. Климен-
тинівка, одноосібник. Заарештований 30.05.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 07.12.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7068).

Смолко Леонтій Іванович, 1898 р. н., 
с. Климентинівка Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Климентинівка, одноосібник. Заарештований 
27.12.1932 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 08.04.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки 
умовно. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7442).

Смолко Михайло Іванович, 1907 р. н., 
с. Климентинівка Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну, українець, освіта середня. Проживав у 
с. Климентинівка, колгоспник. Заарештований 
18.11.1932 р. За постановою особливої наради 

при Колегії ГПУ УСРР від 10.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 
роки. Реабілітований 17.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7295).

Смоловик Іван Пимонович, 1883 р. н., 
м. Остер Козелецького р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Сваром’я Вищедубечансько-
го р-ну Київської обл., не працював. Заарештова-
ний 26.02.1944 р. за ст.ст. 54-1 «а», 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. 17.07.1944 р. справу припинено. Реабілі-
тований 29.09.1998 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4462).

Смоловик Нестор Трохимович, 1893 р. н., 
с. Косачівка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Косачів-
ка, одноосібник. Заарештований 02.01.1940 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 21.03.1940 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 2, 58 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітований 
12.06.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17877-п).

Смолянченко Назар Федорович, 1898 р. н., 
с. Будище Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Будище, колгоспник. За-
арештований 17.01.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 02.04.1933 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 10 років. За постановою «трійки» 
при НКВД УСРР від 13.04.1933 р. звільнений 
достроково. На час другого арешту – мешканець 
с. Грибова Рудня Ріпкинського р-ну. Заарештова-
ний 11.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 28.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої на 
підрив колгоспного будівництва, ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Північно-
му залізничному ВТТ. Звільнений достроко-
во 25.03.1943 р. Реабілітований 23.08.1989 р., 
25.10.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9085, 3822).

Смоляр Василь Якович, 1880 р. н., с. Лутава 
Остерського (нині Козелецького) р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Лутава, одноосіб-
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ник. Заарештований 26.11.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
12.02.1930 р. як антирадянський елемент ув’яз-
нений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10368).

Сморщек Матвій Сергійович, 1906 р. н., с. Во-
роб’ївка Грем’яцького (нині Новгород-Сіверсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Вороб’ївка, міліціонер. Заарештований 
04.03.1947 р. За вироком ВТ військ МВД по 
Чернігівській обл. від 19.05.1947 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Реабілітований 10.12.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16026-п).

Сморщиков Василь Матвійович, 1901 р. н., 
смт Хотимськ Климовицького повіту Могильов-
ської губ. (нині Хотимського р-ну Могильов-
ської обл., Білорусь), росіянин, освіта вища. Про-
живав у м. Чернігів, завідувач Чернігівської облас-
ної ветеринарно-бактеріологічної лабораторії. За-
арештований 16.11.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-11 
КК УРСР. 15.03.1938 р. справу припинено. Реабі-
літований 26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2733).

Смушкевич Ізраїль Наумович, 1902 р. н., 
м. Пирятин Пирятинського р-ну Полтавської обл., 
єврей, освіта початкова. Проживав у м. Пирятин, 
без певних занять. Заарештований 19.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації. 01.04.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 22.12.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 25).

Снарський Георгій Олександрович, 1914 р. н., 
м. Бердянськ Запорізької обл., росіянин, осві-
та вища. Проживав у м. Чернігів, лектор. Заареш-
тований 25.10.1937 р. За постановою «двійки» 
від 11.02.1938 р. за шпигунство застосована 
ВМП. Розстріляний 26.02.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10186).

Снеткова Євдокія Полікарпівна, 1904 р. н., 

м. Тирасполь, Молдова, українка, освіта початко-
ва. Проживала у м. Чернігів, домогосподарка. 
Заарештована 07.10.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 22.11.1937 р. як 
член сім’ї зрадника Батьківщини ув’язнена до ВТТ 
на 8 років. Відбувала покарання у Темніковсько-
му ВТТ. Реабілітована 04.01.1957 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2858).

Снецер Григорій Пилипович, 1891 р. н., 
с. Слобідка Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Слобідка. Заареш-
тований 22.03.1920 р. За постановою особ-
ливого відділу при реввійськраді 12 А від 
19.04.1920 р. як соціально-небезпечний елемент 
ув’язнений до концтабору на час громадянської 
війни. Реабілітований 25.03.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12388).

Снєжков Анатолій Никанорович, 1905 р. н., 
м. Курськ, РФ, українець, освіта середня спе-
ціальна. Проживав у м. Чернігів, без певних за-
нять. Заарештований 25.01.1929 р. За постановою 
Колегії ОГПУ від 08.07.1929 р. за ст.ст. 54-4, 54-8,
54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
10 років. На час другого арешту – мешканець 
ст. Аягоз Аягозського р-ну Східно-Казахстан-
ської обл., Казахстан, технік-будівельник. Заареш-
тований 19.04.1937 р. за ст. 54-11 КК УРСР. 
22.12.1937 р. справу припинено. Реабілітований 
19.10.1990 р., 23.07.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4665, 2658).

Снєжок Дмитро Антонович, 1889 р. н., с. Ве-
ресоч Куликівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Вересоч, вантажник. За-
арештований 11.07.1938 р. За вироком лінійного 
суду Південно-Західної залізниці від 19.11.1938 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 6 років. Реабілітований 20.11.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15449-п).

Сниховський Броніслав Мартинович, 
1912 р. н., с. Березівка Володарсько-Волинського 
(нині Хорошівського) р-ну Житомирської обл., 
поляк, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
водій. Заарештований 18.12.1937 р. за проведення 
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антирадянської діяльності. 26.12.1937 р. справу 
припинено. Реабілітований 27.01.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1140).

Снігирь Микита Устимович, 1877 р. н., 
с. Мрин Носівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Мрин, без певних занять. 
Заарештований 18.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 26.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1766).

Снісар Михайло Трохимович, 1892 р. н., 
с. Карпилівка Срібнянського р-ну, українець, осві-
та вища. Проживав у с. Чемер Олишівського (ни-
ні Козелецького) р-ну, зоотехнік. Заарештований 
24.08.1937 р. За постановою «двійки» від 
04.11.1937 р. за шпигунство застосована ВМП. 
Розстріляний 14.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 31.07.1959 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4118).

Снітко Володимир Васильович, 1896 р. н., 
с. Олександрівка Корюківського р-ну, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Олександрівка, одноосіб-
ник. Заарештований 25.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівницт-
ва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 18.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9386).

Снітко Григорій Данилович, 1905 р. н., 
с. Олександрівка Корюківського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Олександрівка, 
колгоспник. Заарештований 04.05.1938 р. За ви-
роком спецколегії Чернігівського облсуду від 
16.06.1939 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-12 КК УРСР за-
суджений до позбавлення волі у ВТТ на 8 років. 
Реабілітований 30.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14857-п).

Снітко Єгор Васильович, 1902 р. н., с. Олек-

сандрівка Корюківського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Олександрівка, одно-
осібник. Заарештований 16.02.1932 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 31.08.1932 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки 
умовно. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8402).

Снітко Павло Якимович, 1887 р. н., м. Нов-
город-Сіверський, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Новгород-Сіверський, робітник 
залізниці. Заарештований 27.09.1943 р. За виро-
ком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
24.04.1944 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 26.07.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17147-п).

Снітко Павло Якимович, 1886 р. н., с. Олек-
сандрівка Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Олександрівка, одно-
осібник. Заарештований 16.10.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5298).

Снітко Тимофій Якимович, 1890 р. н., с. Олек-
сандрівка Корюківського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Олександрівка, механік. 
Заарештований 13.09.1920 р. За вироком Чер-
нігівського губревтрибуналу від 10.11.1920 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
засуджений до позбавлення волі у концтаборі 
на 2 роки умовно. 06.11.1920 р. звільнений на 
підписку про невиїзд. За ухвалою Верховного 
Касаційного суду УСРР від 28.02.1921 р. справу 
направлено на дослідування. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 29.01.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1612).

Снопок Василь Григорович, 1906 р. н., с. Ва-
ганичі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ва-
ганичі, колгоспник. Заарештований 11.01.1933 р. 
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За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 02.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 ро-
ків. Реабілітований 23.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9086).

Снопок Григорій Григорович, 1911 р. н., 
с. Ваганичі Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Ваганичі, тесля. Заарештований 15.02.1933 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 02.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
Реабілітований 25.10.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3819).

Снопок Дмитро Дмитрович, 1915 р. н., с. Си-
нявка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Синяв-
ка, рахівник. Заарештований 06.10.1943 р. За 
постановою від 04.04.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР направлений до спецтабору НКВД для 
фільтрації. Реабілітований 18.12.1997 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9254).

Снопок Микола Степанович, 1911 р. н., с. Ва-
ганичі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ва-
ганичі, одноосібник. Заарештований 17.01.1933 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 02.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітова-
ний 30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9082).

Снопок Петро Прохорович, 1908 р. н., с. Ва-
ганичі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем дислокації 218 азсп, червоноармієць. Заареш-
тований 05.02.1945 р. За вироком ВТ 65 А від 
08.03.1945 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 7 років. Реабілітований 03.11.1964 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10256-п).

Снопок Федір Іванович, 1884 р. н., с. Вагани-
чі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, украї-

нець, освіта початкова. Проживав у с. Ваганичі, 
без певних занять. Заарештований 23.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 27.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 05.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8593).

Снопок Федір Семенович, 1890 р. н., с. Ва-
ганичі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Вагани-
чі, колгоспник. Заарештований 20.05.1940 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 08.07.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 10.04.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 834-п).

Снопок Федір Тихонович, 1905 р. н., с. Вага-
ничі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Вага-
ничі, колгоспник. Заарештований 05.11.1943 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. 17.05.1944 р. справу при-
пинено. Реабілітований 18.12.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6114).

Снопок Федір Якимович, 1905 р. н., с. Вага-
ничі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ва-
ганичі, одноосібник. Заарештований 11.01.1933 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 29.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР 
застосована ВМП. Реабілітований 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9068).

Собеський Іван Миколайович, 1883 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Носівка Носівського р-ну, вагар. Заарештований 
14.10.1936 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
14.01.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 4 роки. Реабілітований 
11.02.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 2068-п).

Собеський [Собесський] Олександр Мико-
лайович, 1894 р. н., м. Ніжин, українець, освіта 



286

Реабілітовані історією. Чернігівська область

початкова. Проживав у м. Ніжин, помічник бух-
галтера. Заарештований 13.04.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 19.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 07.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.01.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3312).

Собицький Омелян Матвійович, 1896 р. н., 
с. Глазове Новгород-Сіверського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Шосткинського р-ну Сумської обл.), 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Нов-
город-Сіверський, бухгалтер. Заарештований 
14.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 23.11.1937 р. за участь 
у діяльності контрреволюційного угруповання 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Загинув, відбуваючи 
покарання. Реабілітований 01.11.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3820).

Собиченко Дионісій Гнатович, 1874 р. н., 
с. Новики Козелецького р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Новики, одноосібник. 
Заарештований 19.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 21.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10381).

Собко Ничипір Олександрович, 1874 р. н., 
с. Салтикова Дівиця Куликівського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Салтикова 
Дівиця, одноосібник. Заарештований 10.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 07.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 27.04.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5276).

Собко Семен Олександрович, 1872 р. н., 
с. Салтикова Дівиця Куликівського р-ну, украї-
нець, освіта середня. Проживав у м. Бобровиця 
Бобровицького р-ну, священник. Заарештований 
21.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 

по Чернігівській обл. від 27.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 29.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1607).

Собко Юлія Іванівна, 1912 р. н., с. Нова Па-
пірня Добрянського (нині Ріпкинського) р-ну, 
українка. Проживала у с. Нова Папірня, колгосп-
ниця. За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 27.10.1945 р. як член сім’ї зрадника 
Батьківщини вислана до Північно-Казахстан-
ської обл. Казахської РСР на 5 років. Реабілітова-
на 14.02.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12278).

Соблась Іван Каленикович, 1911 р. н., с. По-
горільці Ляховецького р-ну Кам’янець-Поділь-
ської обл. (нині Білогірського р-ну Хмельни-
цької обл.), українець, освіта середня. Проживав 
у с. Хандобоківка Семенівського р-ну, вчитель. 
Заарештований 11.03.1938 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсько-
го угруповання передбачена ВМП. Реабілітова-
ний 19.07.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3517).

Соболевський Всеволод Володимирович, 
1883 р. н., с. Феськівка Менського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Мена Менсько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 05.12.1933 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 23.05.1934 р. справу при-
пинено. Реабілітований 28.02.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 881-п).

Соболь Андрій Семенович, 1882 р. н., с. Єліне 
Сновського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у м. Щорс Щорського р-ну (нині 
м. Сновськ Сновського р-ну), чорноробочий. За-
арештований 28.11.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 29.11.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації ув’язне-
ний до ВТТ на 10 років. Відбував покарання у 
Сорокському ВТТ. Реабілітований 24.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1599).
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Соболь Артем Васильович, 1893 р. н., с. Єлі-
не Сновського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Млинок Щорського (нині Снов-
ського) р-ну, колгоспник. 14.03.1936 р. взятий 
на підписку про невиїзд. За вироком спецколе-
гії Чернігівського облсуду від 27.05.1936 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 4 роки. Реабілітований 15.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15167-п).

Соболь Іван Андрійович, 1908 р. н., с. Єлі-
не Сновського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Єліне, одноосібник. Заарештований 
10.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 11.03.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. На час другого арешту - мешканець 
м. Щорс Щорського р-ну (нині м. Сновськ Снов-
ського р-ну), тесля. Заарештований 02.12.1943 р. 
За вироком ВТ КВО від 13.06.1944 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
10 років. Реабілітований 29.06.1989 р., 31.08.1957 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 6953, ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 4491-п).

Соболь Іван Максимович, 1895 р. н., с. Лиски 
Прилуцького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Лиски, одноосібник. Заарештований 
25.02.1931 р. За вироком нарсуду м. Прилуки 
від 06.08.1931 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР за-
суджений до позбавлення волі на 1 рік 6 місяців. 
Реабілітований 20.11.1989 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 817-п).

Соболь Олександр Павлович, 1889 р. н., 
с. Красне Молодечненського р-ну Мінської обл., 
Білорусь, білорус, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, завідувач складу. Заарештований 
13.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної контрреволюційної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.01.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3312).

Соболь Опанас Олексійович, 1885 р. н., с. По-
дище Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Подище, одноосібник. 
Заарештований 10.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7069).

Собчук Володимир Васильович, 1904 р. н., 
Польща, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, студент. Заарештований 01.08.1935 р. 
За постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 04.01.1936 р. за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений 
до ВТТ на 3 роки. Реабілітований 16.05.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4056).

Собчук Федір Якович, 1890 р. н., с. Колодіївка 
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл., 
українець, письменний. Проживав у с. Ярославка 
Бобровицького р-ну, одноосібник. Заарештований 
18.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 21.02.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував у Свердовській обл. 
Загинув 15.01.1942 р. Реабілітований 15.09.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11153).

Сова Андрій Якович, 1891 р. н., с. Олексинці 
Срібнянського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Олексинці, одноосібник. Заареш-
тований 20.12.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 31.03.1938 р. за 
участь у діяльності українського націоналістично-
го контрреволюційного повстанського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 10.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10027).

Сова Іван Гаврилович, 1903 р. н., с. Олексинці 
Срібнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Олексинці, сторож. Заарештований 
17.07.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР. 



288

Реабілітовані історією. Чернігівська область

03.05.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1930).

Сова Кузьма Корнійович, 1894 р. н., с. Хри-
півка Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Хрипівка, робітник артілі. 
Заарештований 20.04.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
25.04.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
29.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 472).

Сова Кузьма Харитонович, 1871 р. н., с. Прачі 
Борзнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Прачі, одноосібник. Заарештований 
31.10.1929 р. За вироком Конотопського окрсуду 
від 13.11.1929 р. як соціально-небезпечний елемент 
засуджений до позбавлення волі з суворою ізоляцією 
на 5 років та виселення за межі Конотопської та 
суміжних округ після відбуття терміну покарання 
на 5 років. Реабілітований 21.04.2004 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-4776, оп.1, спр. 314).

Сова Леонтій Родіонович, 1913 р. н., с. Прачі 
Борзнянського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Прачі, одноосібник. Заарештований 
05.03.1933 р. За вироком виїзної сесії Чернігівського 
облсуду від 03.09.1933 р. виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 3210-п).

Сова Микола Семенович, 1895 р. н., с. Про-
хори Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Шев-
ченка Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
колгоспник. Заарештований 03.09.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігівській 
обл. від 27.11.1937 р. за проведення антирадян-
ської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 30.06.1962 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4961).

Сова Мойсей Андрійович, 1879 р. н., 
с. Олексинці Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у х. Конюшні (приєднано 
до с. Харкове) Талалаївського р-ну, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 

за участь у діяльності контрреволюційної 
повстанської організації ув’язнений до концтабору 
на 5 років. На час другого арешту – мешканець 
с. Олексинці Срібнянського р-ну, колгоспник. 
Заарештований 20.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності української 
контрреволюційної націоналістичної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 10.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 05.10.1991 р., 
28.08.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.7, спр. 132, Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10027).

Сова Петро Кіндратович, 1901 р. н., с. Олек-
синці Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Олексинці, одноосіб-
ник. Заарештований 01.07.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 26.09.1930 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної повстанської організації за-
стосована ВМП. Розстріляний 06.10.1930 р. у 
м. Харків. Реабілітований 28.02.1992 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Сова Петро Харитонович, 1888 [1878] р. н., 
с. Прачі Борзнянського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Прачі, одноосібник. Заарештований 
01.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 11.03.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Заарештований 23.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.04.1938 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
застосована ВМП. Розстріляний 19.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 25.04.1989 р., 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5227, 11605).

Сова Сава Свиридович, 1895 р. н., с. Прачі 
Борзнянського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у с. Прачі, одноосібник. Заарештований 
16.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 18.01.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 12.07.1989 р. (Держ-
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архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5831).

Сова Семен Федорович, 1894 р. н., с. Красне 
Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав за місцем роботи, 
робітник радгоспу. Заарештований 09.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 13.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 04.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11393).

Сова Яків Андрійович, 1875 р. н., с. Олексинці 
Срібнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Олексинці, без певних занять. 
Заарештований 22.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
14.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1874).

Совершенний Іван Кирилович, 1906 р. н., 
с. Давидівка Пирятинського р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Ли-
новиця Прилуцького р-ну, тесля. Заарештований 
30.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Звільнений 20.11.1947 р. Реабілітований 
15.12.1962 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5814).

Соглоба Афанасій Антонович, 1884 р. н., 
с. Тарасівка Пирятинського (нині Гребінківсько-
го) р-ну Полтавської обл., українець, освіта по-
чаткова. Проживав у Прилуцькому р-ні, маши-
ніст. Заарештований як антирадянський еле-
мент 10.01.1938 р. За постановою «двійки» від 
11.02.1938 р. застосована ВМП. Розстріляний 
26.02.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
26.09.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11800).

Согуняко Олексій Федорович, 1892 р. н., 

м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Носівка, завідувач пункту 
заготзерно. Заарештований 26.05.1949 р. за ст. 54-3 
КК УРСР. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 15.07.1950 р. направлений на 
примусове лікування. За постановою центральної 
комісії з перегляду справ осіб, які засуджені за 
контрреволюційні злочини, від 29.11.1954 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2975).

Созоновський Сергій Федорович, 1890 р. н., 
с. Бакаївка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Козелець Козелецько-
го р-ну, бухгалтер. Заарештований 08.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 10.04.1938 р. за участь у 
діяльності контрреволюційного повстанського 
угруповання застосована ВМП. Розстріляний 
23.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
02.04.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3324).

Созонцев Савелій Федорович, 1894 р. н., 
с. Бугринівка Новгород-Сіверського р-ну, мало-
письменний. Проживав у с. Бугринівка, селянин. 
Заарештований 16.12.1918 р. За вироком Новго-
род-Сіверського ревтрибуналу від 15.01.1919 р. 
за службу в гетьманській варті засуджений до 
позбавлення волі на 1 рік 6 місяців. Реабілітова-
ний 20.08.1999 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-3961, оп.1, спр. 2).

Сокира Олександр Семенович, 1887 р. н., 
с. Веприк Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Вороньки Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, колгоспник. Заарештований 22.04.1941 р. 
за проведення антирадянської агітації. Справу при-
пинено в зв’язку з хворобою. Направлений на 
лікування. Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 320).

Соковой Григорій Сидорович, 1899 р. н., 
м. Остер Козелецького р-ну, українець. Проживав 
у м. Остер, робітник. Заарештований 28.12.1919 р. 
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За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 06.05.1920 р. як антирадянський елемент ув’яз-
нений до концтабору на 5 років. Реабілітований 
20.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4612, оп.1, спр. 8).

Сокол Аникій Гаврилович, 1882 р. н., с. Оле-
нівка Борзнянського р-ну, малописьменний. Про-
живав у с. Оленівка, колгоспник. Заарештова-
ний 21.11.1937 р. За постановою «двійки» від 
15.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 08.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 19.01.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10036).

Сокол Данило Оникійович, 1899 р. н., с. Оле-
нівка Борзнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Оленівка, одноосібник. 
Заарештований 18.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
20.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6954).

Сокол Євдокія Іванівна, 1890 р. н., с. Іржа-
вець Носівського р-ну, українка, малописьмен-
на. Проживала у с. Іржавець, домогосподарка. 
Заарештована 20.12.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
10.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ського куркульського угруповання застосована 
ВМП. Розстріляна 21.04.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітована 31.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11709).

Сокол Макар Іванович, 1882 р. н., с. Воронь-
ки Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Во-
роньки, колгоспник. Заарештований 06.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 19.04.1938 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 07.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
17.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9422).

Сокол Марія Макарівна, 1907 р. н., с. Волос-
ківці Менського р-ну, українка, освіта початко-
ва. Проживала у с. Городище Менського р-ну, 
колгоспниця. Заарештована 28.07.1941 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Київській обл. від 
10.08.1941 р. згідно з Указом Президії ВР СРСР 
від 06.07.1941 р. виправдана. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 992-п).

Сокол Михайло Федотович, 1898 р. н., 
с. Оленівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Оленівка, одноосібник. 
Заарештований 30.04.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.07.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки умовно. Реабілітований 
25.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7412).

Сокол Павло Васильович, 1880 р. н., 
с. Волосківці Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Волосківці, одноосіб-
ник. Заарештований 25.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.11.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 14.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6629).

Сокол Семен Іванович, 1888 р. н., с. Авдіїв-
ка Сосницького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Авдіївка, одноосібник. Пі-
дозрювався у проведенні антирадянської агіта-
ції. 16.03.1931 р. справу закрито. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Суми. – Спр. 1662-п).

Сокол Степан [Стефан] Євстратович, 
1889 р. н., с. Уборки Куликівського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Уборки, без 
певних занять. Заарештований 02.10.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, розповсюдження прово-
каційних чуток про війну ув’язнений до ВТТ 
на 8 років. Реабілітований 29.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1522).
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Соколенко Іван Антонович, 1901 р. н., с. Ха-
ритонівка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Харитонівка, одноосіб-
ник. Заарештований 14.12.1929 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
04.03.1930 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив заходів партії, ув’язнений 
до ВТТ на 7 років. Реабілітований 30.12.1989 р. 
(Держархів Сумської області, ф. Р-7641, оп.6, 
спр. 883).

Соколик Михайло Кузьмич, 1880 р. н., 
с. Олтар Новгород-Сіверського повіту Чернігів-
ської губ. (нині с. Уралове Середино-Будського 
р-ну Сум-ської обл.), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Олтар, селянин. Заарештований 
10.06.1921 р. за виступи проти радянської влади. 
24.06.1921 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 03.12.1921 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 29.03.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 3468).

Соколин Андрій Микитович, 1895 р. н., 
смт Сосниця Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Сосниця, без певних 
занять. Заарештований 17.04.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 23.04.1938 р. за участь у діяльності україн-
ської націоналістичної повстанської організації 
передбачена ВМП. Реабілітований 02.08.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3589-3594).

Соколов Василь Іванович, 1900 р. н., м. Рос-
тов-на-Дону, РФ, росіянин, письменний. Прожи-
вав у м. Чернігів. Заарештований 09.10.1943 р. За 
постановою від 21.01.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР направлений до спецтабору НКВД для 
фільтрації. Реабілітований 31.10.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4475).

Соколов Віктор Іванович, 1898 р. н., м. Чер-
нігів, українець, освіта середня. Член ВКП(б). 
Проживав у м. Ізюм Харківської обл., окружний 
воєнком. Заарештований 06.12.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 

від 20.08.1931 р. за ст. 54-6 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 5 років. Реабілітований 
26.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8308).

Соколов Віктор Петрович, 1899 р. н., м. Київ, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, рахівник. Заарештований 16.10.1930 р. за 
ст.ст. 54-11, 54-13 КК УСРР. 20.04.1931 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.01.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9755-п).

Соколов Леонід Григорович, 1880 р. н., 
м. Прилуки, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Прилуки, вчитель. Заарештований 12.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 24.04.1938 р. за участь у 
діяльності контрреволюційної української на-
ціоналістичної військово-офіцерської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 15.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 12.07.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3553).

Соколов Олександр Олексійович, 1905 р. н., 
м. Тула, РФ, росіянин, освіта середня. Член ВКП(б). 
Проживав за місцем служби, інтендант 3-го ран-
гу, помічник начальника артскладу № 63. За-
арештований 14.03.1938 р. За вироком ВК ВС 
СРСР від 29.09.1938 р. за ст.ст. 54-1 «б», 54-7, 54-8, 
54-11 КК УРСР засуджений до ВМП. Розстріля-
ний 29.09.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
05.08.1958 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 4726-п).

Соколов Олександр Петрович, 1900 р. н., 
м. Пенза, РФ, росіянин, освіта початкова. Про-
живав у м. Новгород-Сіверський, робітник. За-
арештований 03.07.1941 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Київській обл. від 30.07.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 6 років. Реабілітований 27.09.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15182-п).

Соколов Сергій Архипович, 1902 р. н., м. Ні-
жин, росіянин, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, співробітник судово-карного розшуку. 
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Заарештований 01.06.1921 р. за співробітництво 
з денікінськими каральними органами. За пос-
тановою Чернігівського губревтрибуналу від 
27.09.1921 р. справу припинено за амністією. 
Звільнений з-під варти 13.06.1921 р. Реабілітова-
ний 23.05.1999 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-4609, оп.1, спр. 3281).

Соколов Юхим Микитович, 1871 р. н., с. Ша-
лимівка Новгород-Сіверського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Середино-Будського р-ну Сум-
ської обл.), росіянин. Проживав у м. Новозибков 
Чернігівської губ. (нині Брянської обл., РФ), селя-
нин. Заарештований 31.01.1919 р. за проведення 
антирадянської агітації. За постановою Чернігів-
ського губревтрибуналу від 27.03.1919 р. справу 
закрито. Реабілітований 27.11.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 262).

Соколов [він же Воронін, Орлов] Володи-
мир Миколайович, 1908 р. н., м. Казань, Рес-
публіка Татарстан, РФ, росіянин, освіта початкова, 
в’язень. За постановою «двійки» від 27.11.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації серед в’яз-
нів застосована ВМП. Розстріляний 07.12.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 08.08.1989 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8975).

Соколова Євдокія Андріївна, 1918 р. н., Та-
тарська АРСР (нині Республіка Татарстан, РФ), 
росіянка, освіта середня. Без постійного міс-
ця проживання, домогосподарка. Заарештована 
28.06.1946 р. За постановою особливої наради 
при МГБ СРСР від 03.01.1948 р. як соціально-не-
безпесний елемент ув’язнена до ВТТ на 5 років. 
Реабілітована 16.11.1994 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12128).

Соколова Ніна Андріївна, 1918 р. н., м. Бату-
мі, Грузія, росіянка, освіта середня. Проживала у 
смт Соснівка Соснівського р-ну Тамбовської обл., 
РФ, швачка. Заарештована 20.07.1943 р. За вироком 
ВТ 5 ПА від 27.09.1943 р. за ст. 58-1 «а» КК 
РРФСР засуджена до позбавлення волі у ВТТ на 15 
років. Покарання відбувала у Північно-Східному 
ВТТ, м. Магадан. За ухвалою ВК ВС СРСР від 
11.09.1945 р. вирок скасовано, справу направлено 

на новий розгляд. 28.09.1946 р. справу припине-
но. Реабілітована 18.12.1997 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 8675-п).

Соколов-Блажевич Павло Опанасович, 
1896 р. н., м. Москва, РФ, росіянин, освіта серед-
ня. Проживав у м. Новгород-Сіверський, бухгал-
тер. Заарештований 07.07.1938 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УРСР. 20.03.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2747).

Соколовський Микита Федорович, 1887 р. н., 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Чернігів, службовець. За-
арештований 16.02.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 19.06.1967 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8733-8747).

Сокоренко Ганна Тимофіївна, 1906 р. н., м. Се-
редина-Буда Середино-Будського р-ну Чернігів-
ської (нині Сумської) обл., українка, освіта почат-
кова. Проживала у смт Понорниця Коропсько-
го р-ну, домогосподарка. Заарештована 22.11.1937 р. 
як член сім’ї зрадника Батьківщини. 10.12.1938 р. 
справу припинено. Реабілітована 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 32).

Сокоренко Іван Євдокимович, 1896 р. н., 
с. Степне Хильчицького р-ну Чернігівської обл. (ни-
ні Ямпільського р-ну Сумської обл.), українець, 
освіта початкова. Член ВКП(б). Проживав у 
смт Понорниця Коропського р-ну. заступник голо-
ви районної ради ТСОАВІАХІМу. Заарештова-
ний 03.11.1937 р. За вироком ВК ВС СРСР від 
09.04.1938 р. за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 09.04.1938 р. 
у м. Київ. Реабілітований 15.03.1958 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 4465-п).

Сокоцький Георгій Самійлович, 1887 р. н., 
с. Бобровиця (приєднано до м. Чернігів), українець, 
освіта середня. Проживав у м. Чернігів, помічник 
санітарного лікаря. Заарештований 11.04.1938 р. 
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За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 17.04.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 
54-11 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 05.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
05.07.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3503).

Сокоцький Іван Прокопович, 1888 р. н., 
с. Бобровиця (приєднано до м. Чернігів), українець, 
освіта середня. Проживав у с. Бобровиця (приєд-
нано до м. Чернігів), рахівник. Заарештований 
15.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 03.02.1944 р. 
справу припинено. Реабілітований 22.04.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 635).

Солдатенко Антон Миколайович, 1886 р. н., 
с. Петрівка Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Петрівка, одноосібник. Заарештований 
11.06.1929 р. За вироком надзвичайної сесії 
Прилуцького окрсуду від 03.12.1929 р. за 
ст.ст. 17-54-8, 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 10.12.1929 р. Реабілітова-
ний 29.04.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16505-п).

Солдатенко Дмитро Андріанович, 1886 
[1887] р. н., с. Бурківка Комарівського (нині Ні-
жинського) р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Бурківка, одноосібник. Заарешто-
ваний 21.04.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 22.05.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Покарання відбував у м. Хібіногорськ. На 
час другого арешту – колгоспник. Заарештований 
07.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 09.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Відбував покарання у Північно-Східному 
ВТТ. Реабілітований 22.08.1989 р., 22.09.1965 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11460, 1502).

Солдатенко Феодосій Федорович, 1902 р. н., 
с. Бурківка Комарівського (нині Ніжинського) р-ну, 

українець, письменний. Проживав у с. Бурківка, 
колгоспник. Заарештований 14.10.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 22.10.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 8 
років. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9508).

Солдаткін Федір Юхимович, 1863 р. н., 
с. Попівка Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Попівка, 
одноосібник. Заарештований 29.04.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 19.05.1930 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9614).

Солідов Іван Миколайович, 1897 р. н., с. Сми-
ково Сапожковського р-ну Рязанської обл., РФ, 
росіянин, освіта незакінчена вища. Проживав у 
с. Кудлаївка Новгород-Сіверського р-ну, вчитель. 
Заарештований 10.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. 29.05.1939 р. справу припинено. Звільнений 
з-під варти 21.12.1938 р. На час другого арешту – 
мешканець с. Кірове (нині с. Троїцьке) Новгород-
Сіверського р-ну, директор школи. Заарештований 
12.10.1944 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 25.01.1945 р. за ст.ст. 54-2, 
54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітований 28.03.1997 р., 
20.11.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1424, ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15948-п).

Солобай Дмитро Петрович, 1889 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, робітник артілі. Заарештований 28.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 10.04.1938 р. за участь у 
діяльності українського націоналістичного контр-
революційного повстанського угруповання зас-
тосована ВМП. Розстріляний 21.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 07.06.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3440).

Соловеєва Пелагея Луківна, 1894 р. н., 
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с. Городище Бахмацького р-ну, українка, не-
письменна. Проживала у м. Бахмач Бахмацько-
го р-ну, домогосподарка. Заарештована 29.12.1921 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної орга-
нізації. Рішення по справі відсутнє. Звільнена з-під 
варти 28.06.1922 р. Реабілітована 24.09.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 6706).

Соловей Аксенія Григорівна, 1915 р. н., 
с. Часнівці Козелецького р-ну, українка. Про-
живала у с. Часнівці, колгоспниця. За постано-
вою особливої наради при НКВД СРСР від 
17.03.1945 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
вислана до Північно-Казахстанської обл. Казах-
ської РСР на 5 років. Реабілітована 26.01.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12224).

Соловей Борис Іванович, 1917 р. н., с. Іван-
город Бахмацького (нині Ічнянського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Кандидат в члени 
ВКП(б). Проживав за місцем дислокації 206 сп 99 
Житомирської сд, червоноармієць. Заарештований 
23.02.1944 р. За постановою від 14.03.1945 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР направлений до спецтабору 
НКВД для фільтрації. Реабілітований 20.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3971).

Соловей Дарія Федорівна, 1915 р. н., с. Гра-
бів Ріпкинського р-ну, українка, освіта початко-
ва. Проживала у с. Грабів, робітниця артілі. За-
арештована 20.10.1943 р. За постановою особли-
вої наради при НКВД СРСР від 08.07.1944 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР ув’язнена до ВТТ на 5 
років. Реабілітована 17.12.1993 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11965).

Соловей Дмитро Семенович, 1881 р. н., с. Го-
рошківка Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Горошківка, одно-
осібник. Заарештований 26.12.1932 р. за ст. 54-10 
КК УСРР. 20.05.1933 р. справу припинено. Звіль-
нений з-під варти 19.02.1933 р. Реабілітований 
29.05.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2338).

Соловей Захар Дмитрович, 1870 р. н., 
с. Берків (нині с. Пилятин) Козелецького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Берків 
(нині с. Пилятин), одноосібник. Заарештований 
15.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 28.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 18.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5877).

Соловей Іван Гордійович, 1892 р. н., с. Макса-
ки Менського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Ліски Менського р-ну, кравець. 
Заарештований 06.01.1950 р. За вироком судової 
колегії в кримінальних справах Чернігівського 
облсуду від 29.03.1950 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
25 років. За постановою Президії ВС УРСР від 
04.11.1954 р. вирок скасовано, справу направлено 
на новий розгляд. 31.03.1955 р. справу припинено. 
Реабілітований 27.11.1997 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 7935-п).

Соловей Іван Трохимович, 1893 р. н., с. Зау-
дайка Прилуцького р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав у с. Заудайка, священник. За-
арештований 21.02.1935 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 22.07.1935 р. 
як соціально-небезпечний елемент висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10507).

Соловей Іларіон Мойсейович, 1909 р. н., 
с. Красляни Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Красляни, колгоспник. 
Заарештований 13.11.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. У листопаді 1943 р. направлений у роз-
порядження райвійськкомату. Реабілітований 
28.10.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 633).

Соловей Кузьма Васильович, 1914 р. н., 
с. Макіївка Носівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Макіївка, робітник 
радгоспу. Заарештований 27.01.1937 р. За вироком 
ВТ 15 ск КВО від 16.06.1937 р. за ст.ст. 54-2, 54-8 
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КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
8 років. Реабілітований 26.04.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17443-п).

Соловей Мефодій Варфоломійович, 
1890 р. н., с. Постовбиця (приєднано до с. Верби-
чі) Ріпкинського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Постовбиця (приєднано 
до с. Вербичі), безробітний. Заарештований 
29.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 31.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 31.01.1990 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11747).

Соловей Микола Ісакович, 1894 р. н., с. Пос-
товбиця (приєднано до с. Вербичі) Ріпкинсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Чернігів, чорноробочий. Заарештований 
24.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 03.11.1937 р. за прове-
дення антирадянської агітації, розповсюджен-
ня провокаційних чуток про війну застосована 
ВМП. Розстріляний 10.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 15.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10001).

Соловей Михайло Васильович, 1909 р. н., 
с. Вербичі Ріпкинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Вербичі, вантажник. 
Заарештований 14.03.1939 р. За вироком лінійного 
суду Південно-Західної залізниці від 14.04.1939 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 23.09.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16172-п).

Соловей Михайло Корнійович, 1908 р. н., 
с. Вербичі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, слюсар. За-
арештований 16.04.1938 р. За вироком 435 ВТ 
КОВО від 16.11.1938 р. за ст.ст. 54-9, 54-11 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 12 
років. За вироком 435 військової прокуратури від 
25.06.1939 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 26.06.1939 р. Реабілітований 28.03.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1413, 1413а, 1413б, 1413в).

Соловей Олександр Якович, 1916 р. н., 
с. Максаки Менського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації 4 б 39 осбр, 
червоноармієць. Заарештований 08.01.1943 р. За 
вироком ВТ 39 осбр від 28.01.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 14.06.1960 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 7125-п).

Соловей Олексій Борисович, 1882 р. н., 
с. Іванківці Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Іванківці, одноосібник. 
Заарештований 31.01.1930 р. 30.04.1930 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
13.07.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
07.12.1988 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8168).

Соловей Павло Тимофійович, 1886 р. н., 
с. Вербичі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, без певних 
занять. Заарештований 19.04.1933 р. За постано-
вою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 15.05.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
19.06.1967 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8733-8747).

Соловей Пимон Филимонович, 1872 р. н., 
с. Церковище (нині с. Новоукраїнське) Ріпкинсько-
го р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
с. Церковище (нині с. Новоукраїнське), селянин. 
Заарештований 10.02.1922 р. за проведення контр-
революційної діяльності. За постановою Чер-
нігівського губревтрибуналу від 11.04.1922 р. 
справу припинено. Реабілітований 30.08.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 6766).

Соловей Степан [Стефан] Олексійович, 
1898 р. н., с. Оржиця Турівського р-ну Полтав-
ської обл., українець. Проживав у с. Оржиця, одно-
осібник. Заарештований 06.04.1930 р. За поста-
новою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.05.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

до Північного краю на 5 років. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11596).

Соловйов Борис Іванович, 1922 р. н., Мань-
чжурія, Китай, росіянин, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, робітник артілі. Заарештований 
28.09.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 28.11.1944 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6129).

Соловйов Віктор Опанасович, 1899 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Ніжин, доглядач районної контори зв’язку. За-
арештований 06.03.1944 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 17.07.1944 р. за 
ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 6 років. Реабілітований 
27.09.1960 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 6079-п).

Соловйов Григорій Миколайович, 1895 р. н., 
с. Слабин Чернігівського р-ну, українець, освіта 
духовна. Проживав у с. Носівка (приєднано до 
м. Сновськ) Сновського р-ну, священник. За-
арештований 21.05.1935 р. за ст.ст. 7-54-4 КК УСРР. 
02.11.1935 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
17.11.1935 р. справу припинено. На час друго-
го арешту – мешканець м. Щорс Щорського р-ну 
(нині м. Сновськ Сновського р-ну), працював 
поденно. Заарештований 20.03.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.09.1938 р. за проведення шпи-
гунської діяльності застосована ВМП. Розстрі-
ляний 24.09.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 24.04.1997 р., 21.08.1962 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2156, 
5076).

Соловйов Давид Семенович, 1885 р. н., м. Пру-
жани Пружанського р-ну Берестейської обл., 
Білорусь, поляк, освіта початкова. Проживав у 
м. Чернігів, начальник складсько-елеваторного 
сектору контори «Заготзерно». Заарештований 
20.09.1937 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 06.10.1937 р. за ст. 54-7 КК УРСР засудже-

ний до ВМП. Розстріляний 15.10.1937 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 21.01.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16143-п).

Соловйов Євген Данилович, 1878 р. н., 
м. Вільно (нині м. Вільнюс), Литва, росіянин, 
освіта вища. Проживав у м. Прилуки, без пев-
них занять. Заарештований 02.11.1935 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 14.05.1936 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлен-
ня волі на 7 років. Реабілітований 22.11.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 2017-п).

Соловйов Іван Олександрович, 1885 р. н., 
с. Максимівка Ічнянського р-ну, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Ніжин, черговий по 
станції. Заарештований 17.06.1937 р. За пос-
тановою «двійки» від 25.11.1937 р. за проведен-
ня шпигунської діяльності застосована ВМП. 
Розстріляний 03.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 10.01.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3269).

Соловйов Лев Олександрович, 1891 р. н., 
м. Москва, РФ, українець, освіта вища. Проживав 
у м. Чернігів, лектор. Заарештований 19.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 19.10.1930 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
На час другого арешту – бухгалтер. Заарешто-
ваний 04.10.1937 р. За постановою «двійки» 
від 08.12.1937 р. за проведення антирадянської 
діяльності застосована ВМП. Розстріляний 
14.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
08.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8796).

Соловйов Лев Павлович, 1879 р. н., с. Маціїв-
ка Прилуцького р-ну, росіянин, освіта середня. 
Проживав у с. Ушня Менського р-ну, фельдшер. 
Заарештований 31.07.1939 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 29.09.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
6 років. За ухвалою ВС УРСР від 23.10.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 07.07.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 396-п).
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Соловйова Тереза Михайлівна, 1896 р. н., 
смт Ставище Ставищенського р-ну Київської обл., 
полька, освіта початкова. Проживала у м. Ніжин, 
без певних занять. Заарештована 17.12.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 22.02.1938 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності ув’язнена до ВТТ на 10 років. Відбувала 
покарання у Каргопольському ВТТ. Реабілітована 
10.01.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3267).

Соловський Семен Васильович, 1905 р. н., 
с. Голубівка Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Майнівка Бобровицько-
го р-ну, викладач. Заарештований 23.09.1937 р. 
за ст. 54-10 КК УРСР. 15.02.1938 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. За постановою від 
13.10.1938 р. справу направлено на дослідування. 
Рішення відсутнє. Реабілітований 27.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 292).

Солов’ян Василь Лаврентійович, 1893 р. н., 
с. Вихвостів Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Вихвостів, одноосібник. 
Заарештований 09.03.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.06.1933 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки умовно. Реабілітований 
29.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8959-8968).

Солов’ян Ілля Євменович, 1875 р. н., с. Кра-
силівка Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Кра-
силівка, одноосібник. Заарештований 14.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 05.05.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5397).

Солов’ян Михайло Лаврентійович, 1891 р. н., 
с. Розвинівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Розвинівка, колгоспник. 
Заарештований 11.03.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
01.06.1933 р. справу припинено. Реабілітований 

25.12.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 888).

Сологуб Віктор Якович, 1904 р. н., с. Крас-
ний Колядин Талалаївського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Веркіївка (нині 
с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, службовець. За-
арештований 15.01.1933 р. за ст.ст. 54-7, 54-14 КК 
УСРР. Рішення по справі відсутнє. Реабілітова-
ний 24.04.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2028).

Сологуб Григорій Самсонович, 1902 р. н., 
с. Іваньків Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за 
місцем дислокації, червоноармієць 47 польово-
го автохлібзаводу. Заарештований 25.12.1943 р. 
За вироком ВТ 18 А від 10.01.1944 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 8 років. Реабілітований 14.11.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16630-п).

Сологуб Петро Степанович, 1911 р. н., с. Ви-
шеньки Коропського р-ну, українець, освіта вища. 
Проживав у с. Орликівка Семенівського р-ну, вчи-
тель. Заарештований 22.08.1950 р. За вироком ВТ 
Київського гарнізону від 25.11.1950 р. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
25 років. За ухвалою ВК ВС СРСР від 28.09.1955 р. 
термін покарання знижено до 5 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований 29.05.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15796-п).

Сологуб Федот Авдійович, 1885 р. н., с. Іва-
ньків Коропського р-ну, українець. Проживав у 
с. Іваньків, селянин. Заарештований 12.01.1920 р. 
за службу у Петлюри. 12.02.1920 р. справу припи-
нено. Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2970).

Солодкий Влас Михайлович, 1856 р. н., 
с. Мохнівка Прилуцького р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Мохнівка, селянин. За-
арештований 14.12.1921 р. За вироком Чер-
нігівського губревтрибуналу від 23.12.1921 р. за 
проведення антирадянської агітації засуджений 
до громадсько-примусових робіт на 2 роки 
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умовно. Реабілітований 15.02.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 2378).

Солодкий Іван Артемович, 1901 р. н., с. Виблі 
Куликівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Виблі, колгоспник. Заарештова-
ний 15.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянської есерівської 
націоналістичної контрреволюційної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 08.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
03.10.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4191-4192).

Солодкий Іван Федотович, 1923 р. н., с. Пет-
рівка Бахмацького (нині с. Махнівка Борзнянсько-
го) р-ну, українець, освіта середня. Проживав за 
місцем дислокації 100 опб, червоноармієць. За-
арештований 30.04.1944 р. За вироком ВТ військ 
НКВД Карело-Фінської РСР від 19.06.1944 р. за 
ст. 58-1 «а» КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 25.05.1995 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17013-п).

Солодкий Петро Сидорович, 1911 р. н., с. Мо-
ложава Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації 320 гап, 
червоноармієць. Заарештований 22.12.1939 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 24.12.1939 р. справу 
припинено. Реабілітований 27.11.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4917).

Солодкий Сергій Володимирович, 1916 р. н., 
смт Короп Коропського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації 95 сп 32 сд, 
заступник політрука. Заарештований 01.09.1938 р. 
За вироком ВТ 11 А від 12.11.1938 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 8 років. Реабілітований 20.06.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17567-п).

Солодкий Федір Іванович, 1897 р. н., с. Тре-
бухів Остерського повіту Чернігівської губ. 
(нині Броварського р-ну Київської обл.), украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Требухів, 

вантажник. Заарештований 11.08.1921 р. За 
постановою колегії Чернігівської губЧК від 
07.12.1921 р. звільнений за амністією. Реабілі-
тований 16.12.1994 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12197).

Солодова Наталія Ігнатівна, 1918 р. н., 
м. Чернігів, українка, освіта вища. Проживала 
у м. Чернігів, без певних занять. Заарештова-
на 19.04.1945 р. за ст. 8-38 КК БРСР. 30.08.1945 р. 
справу припинено. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5807).

Солодовник Григорій Михайлович, 1882 р. н., 
смт Чутове Чутівського р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта початкова. Член КП(б)У. 
Проживав у м. Київ, службовець. Заарештова-
ний 26.06.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 
20.04.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
29.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2880).

Солодовник Єфрем Остапович, 1881 р. н., 
с. Карпилівка Великобубнівського (нині Срібнян-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Карпилівка, одноосібник. Заарештова-
ний 19.12.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 02.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 14.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4623).

Солодовник Трохим Олексійович, 1905 р. н., 
с. Кучинівка Сновського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Кучинівка, одноосіб-
ник. Заарештований 25.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7443).

Солодовой Гнат Якович, 1893 р. н., с. Звени-
чів Ріпкинського р-ну, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Чернігів, електромонтер. Заарештова-
ний 24.03.1938 р. За вироком 435 ВТ КОВО 
від 16.11.1938 р. за ст.ст. 54-9, 54-11 КК УРСР 
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засуджений до позбавлення волі на 15 років. 
За вироком 435 військової прокуратури від 
25.06.1939 р. справу припинено. Звільнений 
26.06.1939 р. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1413, 1413а, 1413б, 1413в).

Солодуха Костянтин Андрійович, 1886 р. н., 
с. Гребінці Жовківського р-ну Львівської обл., 
українець, освіта середня. Проживав у смт Сосниця 
Сосницького р-ну, заготівельник. Заарештований 
02.12.1937 р. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 26.12.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8751).

Солодько Антон Васильович, 1891 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Курінь, одноосібник. За-
арештований 04.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 02.03.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до ВТТ на 5 ро-
ків. Реабілітований 21.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10467).

Солодько Григорій Костянтинович, 
1860 р. н., с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Курінь, одноосіб-
ник. Заарештований 08.10.1929 р. За вироком 
Конотопського окрсуду від 18.11.1929 р. як анти-
радянський елемент засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 25.03.1999 р. 
(Держархів Сумської області, ф. Р-4776, оп.1, 
спр. 312).

Солодько Олексій Пантелійович, 1905 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Курінь, різноробочий. 
Заарештований 11.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
25.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УРСР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7070).

Солодько Самійло Олександрович, 1909 р. н., 

с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Курінь, одноосібник. 
Заарештований 11.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
19.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7556).

Соломаха Антон Матвійович, 1900 р. н., 
с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну, украї-
нець, освіта вища. Проживав у м. Ніжин, декан 
фізико-математичного факультету Ніжинсько-
го педінституту. Заарештований 25.04.1938 р. за
ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 03.01.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2644).

Соломаха Єлисей Несторович, 1903 р. н., 
с. Кархівка Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Леньків Круг Михайло-Коцю-
бинського (нині Чернігівського) р-ну, голова 
колгоспу. Заарештований 05.02.1946 р. За виро-
ком ВТ військ МВД по Чернігівській обл. від 
29.06.1946 р. за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 8 років. За 
ухвалою ВТ військ МВД Українського округу 
від 09.08.1946 р. вирок змінено, засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. За ухвалою ВК 
ВС СРСР від 20.12.1946 р. справу припинено. 
Покарання відбував у Північно-Печорському 
ВТТ. Звільнений 04.04.1947 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 1213-п).

Соломаха Карпо Іванович, 1878 р. н., с. Кар-
хівка Михайло-Коцюбинського (нині Черні-
гівського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Чернігів, сторож. Заарештований 
16.02.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянського куркульсько-
го угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 11.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9046).
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Соломаха Омелян Тимофійович, 1882 р. н., 
с. Кархівка Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Кархівка, колгоспник. Заарештова-
ний 16.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянського куркуль-
ського угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 11.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9046).

Соломаха Павло Якович, 1867 р. н., с. Го-
ловеньки Борзнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Ніжин, священник. 
Заарештований 13.11.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
18.02.1930 р. як антирадянський елемент вис-
ланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9451).

Соломаха Семен Мойсейович, 1891 р. н., 
с. Кархівка Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Кархівка, одноосібник. Заареш-
тований 09.04.1931 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За 
постановою від 25.05.1931 р. включений в загальну 
операцію по вилученню куркулів. Реабілітова-
ний 28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 401).

Соломаха Тимофій Корнійович, 1880 р. н., 
с. Кархівка Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, неписьменний. Про-
живав у с. Кархівка, одноосібник. Заарештова-
ний 09.04.1931 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За пос-
тановою від 25.05.1931 р. включений в загальну 
операцію по вилученню куркулів. Реабілітований 
28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 401).

Соломаха Тихін Несторович, 1892 р. н., 
с. Кархівка Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, тесля. Заарештований 
03.12.1937 р. За вироком лінійного суду Південно-

Західної залізниці від 10.01.1939 р. за ст. 54-11 КК 
УРСР виправданий. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 497-п).

Соломаха Яків Павлович, 1873 р. н., с. Кар-
хівка Михайло-Коцюбинського (нині Чернігів-
ського) р-ну, українець, неписьменний. Прожи-
вав у с. Кархівка, колгоспник. Заарештований 
15.02.1936 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 08.03.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засудже-
ний до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітова-
ний 05.05.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 522-п).

Соломеник Олександр Семенович, 1900 р. н., 
с. Нова Рудня Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Нова Рудня, колгоспник. 
Заарештований 26.11.1943 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 15.07.1944 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до каторжних 
робіт на 15 років. Реабілітований 09.08.1994 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16589-п).

Соломенний Петро Овксентійович, 1916 р. н., 
с. Крути Ніжинського р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав у с. Крути. Заарештований 
06.04.1945 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. 30.08.1945 р. 
справу припинено. Звільнений 04.09.1945 р. Реа-
білітований 27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4838).

Соломко Григорій Іванович, 1892 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 
228 мінп 14 мінбр, червоноармієць. Заарештова-
ний 04.06.1943 р. За вироком ВТ 16 артд від 
16.06.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 25.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15472-п).

Соломко Петро Прокопович, 1894 р. н., с. Ве-
ликий Крупіль Березанського (нині Згурівсько-
го) р-ну Київської обл., українець, освіта серед-
ня. Проживав за місцем роботи, фельдшер у Но-
вобасанському р-ні. Заарештований 29.03.1939 р. 
За вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду від 
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27.05.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. 
Реабілітований 20.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14905-п).

Солонець Олександр Андрійович, 1912 р. н., 
с. Талалаївка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем роботи, начальник 
транспортного відділу 39 автобронетанкової 
майстерні. Заарештований 15.04.1942 р. За вироком 
ВТ Воронезького гарнізону від 09.05.1942 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 28.05.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17483-п).

Солопенко Адам Сидорович, 1898 р. н., 
с. Булахів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Булахів, 
колгоспник. Заарештований 16.08.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 16.08.1937 р. за проведення пораз-
ницької та терористичної агітаціі застосована 
ВМП. Розстріляний 22.08.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 31.07.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9637).

Солохненко Феодосій Терентійович, 1869 р. н., 
с. Козилівка Корюківського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Козилівка, сторож. 
Заарештований 04.07.1941 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Київській обл. від 06.08.1941 р. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавле-
ння волі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 
27.12.1989 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 2917-п).

Солошенко Степан Корнійович, 1870 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 11.04.1931 р. за ст. 54-4 КК УСРР. 
31.07.1931 р. справу направлено прокурору на при-
пинення. Рішення по справі відсутнє. Реабілітова-
ний 24.04.1998 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6121).

Солошенко-Августинова Магдалина Іва-
нівна, 1900 р. н., м. Жежмаряй Кайшядорсько-

го р-ну Каунаського повіту, Литва, полька, осві-
та початкова. Проживала у м. Носівка Носівсько-
го р-ну, колгоспниця. Заарештована 16.11.1937 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 28.11.1937 р. за проведення контр-
революційної діяльності ув’язнена до ВТТ на 
10 років. Реабілітована 30.12.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3956).

Солтан Михайло Михайлович, 1916 р. н., 
с. Баба (нині с. Покровське) Менського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Баба 
(нині с. Покровське), машиніст. Заарештований 
19.04.1935 р. За вироком спецколегії Чернігівського 
облсуду від 07.09.1935 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі у віддалених 
місцях на 5 років. Реабілітований 26.12.1997 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17861-п).

Солтан Терентій Омелянович, 1872 р. н., 
с. Баба (нині с. Покровське) Менського р-ну, украї-
нець, освіта середня. Проживав у с. Баба (ни-
ні с. Покровське), одноосібник. Заарештований 
02.12.1932 р. за проведення контрреволюційної 
агітації. 29.01.1933 р. справу припинено. Заареш-
тований 21.06.1938 р. За вироком Чернігівсько-
го нарсуду від 09.02.1939 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 5 
років. Реабілітований 27.11.1997 р., 06.04.1992 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 6495, ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 2320-п).

Солтан Федір Сергійович, 1881 р. н., с. Ба-
ба (нині с. Покровське) Менського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у с. Баба (ни-
ні с. Покровське), колгоспник. Заарештований 
19.04.1935 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 09.07.1935 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.02.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17861-п).

Солтус Йосип Антонович, 1891 р. н., Польща, 
поляк, малописьменний. Проживав у с. Свидовець 
Бобровицького р-ну, колгоспник. Заарештований 
17.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 14.02.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до ВТТ 
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

на 10 років. Покарання відбував у Вятському ВТТ. 
Загинув 24.02.1939 р. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9265).

Солуян Макар Опанасович, 1895 р. н., 
с. Пльохів Михайло-Коцюбинського (нині Черні-
гівського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Чернігів, сторож. Заарештований 
28.06.1941 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Київській обл. від 08.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 7 років. 
Реабілітований 15.10.1966 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 10467-п).

Соляник Іван Маркіянович, 1904 р. н., с. Силь-
ченкове (нині с. Стара Талалаївка) Талалаївсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Шевченка Талалаївського р-ну, одноосібник. За-
арештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору на 
7 років. Реабілітований 28.09.1991 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Соляник Лука Максимович, 1890 р. н., 
с. Юрківці Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Юрківці, без певних 
занять. Заарештований 19.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
08.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівницт-
ва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 30.07.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.5, спр. 979).

Соляник Петро Захарович, 1903 р. н., с. Но-
вопетрівське Талалаївського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Новопетрівське, 
одноосібник. Заарештований 01.07.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 26.09.1930 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної повстанської організації 
ув’язнений до концтабору на 10 років. Реабі-
літований 28.09.1991 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Соляник Свирид Прокопович, 1897 р. н., 
с. Гнідинці Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гнідинці, одноосібник. 
Звинувачувався за ст. 54-9 КК УСРР. 25.02.1932 р. 
взятий на підписку про невиїзд. 25.03.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 30.03.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5018).

Соляниченко Олексій Овксентійович, 
1907 р. н., м. Ічня Ічнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Ічня, вантажник. За-
арештований 06.12.1937 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 16.03.1938 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Реабілітований 12.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14719-п).

Сомін Микита Степанович, 1878 р. н., м. Шо-
стка Сумської обл., українець, письменний. Про-
живав у м. Новгород-Сіверський, службовець. За-
арештований 14.08.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. 26.04.1948 р. справу припинено. Реабі-
літований 28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 423).

Сопильняк Іван Макарович, 1904 р. н., 
с. Кам’яні Потоки Кременчуцького р-ну Полтавської 
обл., українець, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, завідувач ощадкаси. Заарештований 
17.10.1937 р. За вироком виїзної сесії ВК ВС СРСР 
від 20.11.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 21.11.1937 р. 
у м. Київ. Реабілітований 28.09.1957 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 4212-п).

Сопін Петро Павлович, 1906 р. н., с. Кошани 
Остерського (нині Козелецького) р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав за місцем відбуття 
покарання, в’язень. За вироком ВТ військ НКВД 
по Башкірської РСР від 20.02.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 28.04.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15737-п).

Сопко Іван Кузьмич, 1881 р. н., с. Яблунівка 
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Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Яблунів-
ка, одноосібник. Заарештований 13.03.1941 р. 
За вироком судової колегії в кримінальних спра-
вах Чернігівського облсуду від 19.04.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 30.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15152-п).

Сорва Карпо Михайлович, 1902 р. н., с. Тупи-
чів Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Тупичів, робітник. За-
арештований 20.02.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
14.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 465).

Сорва Петро Павлович, 1917 р. н., с. Тополів-
ка Семенівського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав за місцем служби, мл. лейтенант 
авіагарнизону. Заарештований 07.05.1944 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 08.06.1944 р. справу при-
пинено. Реабілітований 15.09.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4359).

Сорока Андрій Павлович, 1901 р. н., 
смт Дмитрівка Бахмацького р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у м. Первомайськ Оде-
ської (нині Миколаївської) обл., капітан, началь-
ник мобілізаційної частини Первомайського рай-
віськкомату. Заарештований 30.06.1938 р. За ви-
роком ВТ КОВО від 23.10.1938 р. за ст. 54-1 «б» 
КК УРСР засуджений до ВМП. За ухвалою ВК 
ВС СРСР від 17.12.1938 р. вирок скасовано, спра-
ву направлено на новий розгляд. 17.08.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.11.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4859).

Сорока Антон Демидович, 1894 р. н., с. Бис-
трик Кролевецького повіту Чернігівської губ. (нині 
Кролевецького р-ну Сумської обл.), українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем служби, 
червоноармієць. Заарештований 02.02.1920 р. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 24.04.1920 р. за проведення антирадянської 
агітації направлений у розпорядження райвійськ-

комату. Реабілітований 30.12.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 998).

Сорока Василь Микитович, 1896 р. н., с. Кра-
сний Колядин Дмитрівського (нині Талалаївсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Красний Колядин, без певних занять. 
Заарештований 12.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
24.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної контррево-
люційної організації застосована ВМП. Роз-
стріляний 15.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 12.04.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5492).

Сорока Григорій Андрійович, 1899 р. н., с. Ха-
лявин Чернігівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Чернігів, тесля. Заарешто-
ваний 07.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 16.11.1963 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7323).

Сорока Григорій Прокопович, 1878 р. н., 
с. Підлипне Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Конотопської міської ради Сум-
ської обл.), українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Підлипне (нині Конотопської міської ради), 
без певних занять. Заарештований 03.01.1936 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 23.04.1936 р. за 
ст. 54-12 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
у ВТТ на 3 роки. Реабілітований 06.09.1993 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17881-п).

Сорока Іван Андрійович, 1882 р. н., с. Поди-
ще Прилуцького р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Журавка Варвинського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 11.02.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 28.05.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
05.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3711).

Сорока Іван Никанорович, 1904 р. н., 
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с. Омелянів Козелецького р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Омелянів, одноосібник. 
Заарештований 29.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
23.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5652).

Сорока Ірина Митрофанівна, 1909 р. н., 
с. Суличівка Ріпкинського р-ну, українка, мало-
письменна. Проживала у с. Суличівка, кол-
госпниця. 14.03.1944 р. взята на підписку про 
невиїзд. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 14.10.1944 р. як член сім’ї зрад-
ника Батьківщини вислана до Північно-Казах-
станської обл. Казахської РСР на 5 років. За 
постановою особливої наради при МВД СРСР 
від 10.06.1946 р. справу припинено. Реабілітова-
на 20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3069).

Сорока Каленик Омелянович, 1887 р. н., 
с. Дібрівне Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Нові Боровичі Щорсько-
го (нині Сновського) р-ну, безробітний. Заарештова-
ний 02.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 22.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10273).

Сорока Леонтій Терентійович, 1903 р. н., 
с. Адамівка Носівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Адамівка, одноосіб-
ник. Заарештований 23.11.1931 р. За постано-
вою судової колегії ОГПУ від 14.07.1932 р. 
за ст.ст. 58-2, 58-11 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 28.03.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8338-8343).

Сорока Микита Іванович, 1891 р. н., с. Ада-
мівка Носівського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Адамівка, одноосібник. 

Заарештований 04.11.1931 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 
КК УСРР. 14.03.1932 р. справу припинено. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8338-8343).

Сорока Микита Тимофійович, 1899 р. н., 
с. Дібрівне Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Дібровне, одноосіб-
ник. Заарештований 05.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
09.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7296).

Сорока Олександр Гаврилович, 1908 р. н., 
смт Козелець Козелецького р-ну, поляк, освіта 
початкова. Проживав у смт Козелець, водій. За-
арештований 11.06.1937 р. За постановою «двій-
ки» від 25.11.1937 р. за проведення антирадян-
ської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 10.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
08.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8797).

Сорока Олексій Костянтинович, 1888 р. н., 
с. Суличівка Ріпкинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у м. Чернігів, робітник 
залізниці. Заарештований 07.10.1936 р. За вироком 
лінійного суду Південно-Західної залізниці від 
10.12.1936 р. за ст. 54-10 КК УСРР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. Реабілітова-
ний 23.05.1962 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 6484-п).

Сорока Павло Іванович, 1905 р. н., с. Козацьке 
Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Козацьке, 
чорноробочий. Заарештований 29.09.1937 р. за 
ст. 54-11 КК УРСР. 25.12.1937 р. справу припине-
но. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 6296-п).

Сорока Павло Миколайович, 1885 р. н., 
с. Бирине Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Бирине, одно-
осібник. Заарештований 01.11.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
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від 13.11.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Ребіліто-
ваний 05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1493).

Сорока Петро Іванович, 1903 р. н., с. Сули-
чівка Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Суличівка, колгоспник. 
Заарештований 04.11.1943 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 
22.07.1944 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР ув’язнений 
до ВТТ на 8 років. Відбував покарання у Піща-
ному ВТТ. Реабілітований 27.05.1966 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7955).

Сорока Сергій Іванович, 1899 р. н., с. Коза-
цьке Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ко-
зацьке, тесля. Заарештований 19.09.1937 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 20.04.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі у ВТТ на 5 років. Покарання відбував у 
Північно-Східному ВТТ. Звільнений 29.09.1942 р. 
Реабілітований 28.06.1961 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 6296-п).

Сорока Станіслав Павлович, 1905 р. н., Мін-
ська губ., поляк, освіта початкова. Проживав у 
смт Козелець Козелецького р-ну, механік. За-
арештований 24.03.1938 р. за ст. 54-6 КК УРСР. 
05.05.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2375).

Сорока Трохим Опанасович, 1896 р. н., 
с. Козацьке Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Козацьке, чорноробочий. Заарештований 
29.09.1937 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 20.04.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР за-
суджений до позбавлення волі на 5 років. Реа-
білітований 28.06.1961 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 6296-п).

Сорока Фекла Осипівна, 1902 р. н., с. Ільмів-
ка Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 

українка, освіта початкова. Проживала у с. Ільмів-
ка, колгоспниця. 04.01.1945 р. взята на підписку 
про невиїзд За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 09.06.1945 р. як член сім’ї зрадни-
ка Батьківщини вислана до Північно-Казахстан-
ської обл. Казахської РСР на 5 років. Реабілітова-
на 31.01.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12258).

Сорока Яків Андрійович, 1890 р. н., с. Коза-
цьке Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Козацьке, 
одноосібник. Заарештований 23.10.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 10.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. На час 
другого арешту – чорноробочий. Заарештований 
20.12.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 26.12.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 02.01.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 16.11.1988 р., 26.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8135, 11300).

Сорокін Федір Іванович, 1908 р. н., м. Черні-
гів, українець, малописьменний. Проживав за 
місцем дислокації 277 сд, червоноармієць. За-
арештований 11.08.1941 р. За вироком ВТ 44 зсбр 
Орловського ВО від 24.09.1941 р. за ст. 58-10 ч. 2 
з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до поз-
бавлення волі на 10 років. Реабілітований 
28.05.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17424-п).

Сорокіна Марія Миколаївна, 1895 р. н., 
с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну, росіян-
ка, освіта середня. Проживала у м. Новгород-
Сіверський, робітниця. Заарештована 18.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 03.12.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнена до ВТТ на 8 
років. Реабілітована 31.08.1963 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6782).

Сорокіна Олександра Мусіївна, 1915 р. н., 
м. Чернігів, українка, освіта початкова. Проживала 
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у м. Чернігів, статистик. Заарештована 31.10.1937 р. 
За постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 27.12.1937 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
ув’язнена до ВТТ на 5 років. Відбувала покарання у 
Карагандинському ВТТ. Реабілітована 07.12.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2611).

Сороколєт Данило Никонорович, 1900 р. н., 
с. Покошичі Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Покошичі, одноосібник. Заарештований 
04.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 04.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 02.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6506).

Сороколєт Дмитро Іванович, 1888 р. н., с. По-
кошичі Понорницького (нині Коропського) р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав у с. Покошичі, 
директор школи. Заарештований 21.02.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 09.08.1931 р. справу припинено. 
На час другого арешту – вчитель. Заарештований 
25.07.1937 р. За вироком ВТ в.ч. 4434 КВО від 
08.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. На час 
третього арешту – мешканець смт Велика Димерка 
Броварського р-ну Київської обл. Заарештований 
25.10.1949 р. За постановою особливої наради 
при МГБ СРСР від 15.07.1950 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР висланий на поселення. Реабілітований 
29.06.1998 р., 05.05.1960 р., 05.06.1954 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10870-п, 5711-п).

Сороколєт Кирило Гордійович, 1895 р. н., 
с. Покошичі Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Покошичі, колгоспник. Заарештований 
20.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 20.03.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. На час другого арешту – бухгалтер рад-
госпу. Заарештований 17.10.1943 р. За постано-
вою від 31.01.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР на-
правлений до спецтабору НКВД для фільтра-
ції. Реабілітований 19.06.1989 р., 28.10.1996 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7557, 700).

Сорочка [Сорочко] Іван Якович, 1881 р. н., 
с. Красне Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Крас-
не, одноосібник. Заарештований 16.01.1928 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 20.04.1928 р. за ст. 58-10 КК РСФРР 
позбавлений волі на 6 місяців. Заарештований 
18.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 13.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 17.02.1931 р. попередній 
вирок скасовано, справу припинено. На час 
третього арешту – мешканець м. Чернігів, двірник 
цукрової фабрики. Заарештований 12.11.1940 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
НКВД СССР від 07.06.1941 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 5 
років. Реабілітований 03.07.1989 р., 28.05.1998 р., 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3471, 5091, 9673).

Сосенко Платон Антонович, 1905 р. н., 
с. Харитонівка Срібнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Харитонівка, 
одноосібник. Заарештований 14.12.1929 р. за про-
ведення антирадянської агітації, скерованої на 
підрив заходів партії. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 04.03.1930 р. 
справу закрито. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.6, спр. 883).

Сосой Гнат Миронович, 1900 [1898] р. н., 
с. Григорівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у м. Бахмач Бахмацького р-ну, вантажник. 
Заарештований 12.09.1939 р. За вироком Чернігів-
ського облсуду від 20.12.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
2 роки. За ухвалою ВС УРСР від 29.01.1940 р. 
справу закрито. На час другого арешту – конюх. 
Заарештований 20.05.1951 р. За вироком судової 
колегії в кримінальних справах Чернігівсько-
го облсуду від 31.07.1951 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
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УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
10 років. Реабілітований 12.07.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 861-п, 14552-п).

Сосюрко Павло Степанович, 1917 р. н., 
м. Мерефа Харківського р-ну Харківської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 152 оср 1 осб, червоноармієць. За-
арештований 16.08.1940 р. За вироком ВТ особ-
ливого корпусу залізничних військ РККА у 
м. Владивосток від 30.11.1940 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК 
РРФСР виправданий. (ГДА СБ України, м. Черні-
гів. – Спр. 14790-п).

Сотник Михайло Григорович, 1891 р. н., 
с. Слабин Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Слабин, одноосібник. Заарештований 
28.07.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 10.08.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої на підрив 
заходів партії, застосована ВМП. Розстріля-
ний 16.08.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11191).

Сотник Петро Савович, 1910 р. н., с. Камка 
Холминського (нині Корюківського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за 
місцем дислокації 41 дореп, червоноармієць. 
Заарештований 31.10.1941 р. За вироком ВТ 30 А 
від 05.12.1941 р. за ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР 
засуджений до ВМП. За ухвалою ВТ Калінінського 
фронту від 20.01.1942 р. вирок змінено, засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 25.07.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17607-п).

Сотник Степан Харитонович, 1906 р. н., 
с. Дроздовиця Городнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Дроздовиця, 
стрілочник. Заарештований 08.02.1933 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 05.09.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР 
висланий до Західно-Сибірського краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10008).

Сотник Трохим Юхимович, 1893 р. н., с. Ко-
зел (нині смт Михайло-Коцюбинське) Черні-
гівського р-ну, українець, письменний. Проживав 
у с. Левковичі Чернігівського р-ну, одноосібник. 
Заарештований 07.07.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою від 04.08.1932 р. справу направле-
но на припинення. Рішення відсутнє. Реабілітова-
ний 25.02.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1176).

Сотников Григорій Павлович, 1918 р. н., 
с. Жукотки Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 808 артп 253 сд, 
червоноармієць. Заарештований 25.11.1942 р. 
За вироком ВТ 253 сд від 06.12.1942 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 25.02.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16117-п).

Софієнко Катерина Йосипівна, 1893 р. н., 
с. Зарайське Самбірського р-ну Львівської обл., 
українка, письменна. Проживала у смт Козелець 
Козелецького р-ну, прибиральниця. Заарештована 
31.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 22.02.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнена до ВТТ 
на 10 років. Реабілітована 27.03.1965 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7861).

Софієнко Кирило Вікторович, 1894 р. н., 
с. Горбачі Козелецького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у смт Козелець Козеле-
цького р-ну, сторож. Заарештований 04.11.1937 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 10.12.1937 р. за проведення контр-
революційної діяльності ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 26.01.1966 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7922).

Софієнко Прохор Якимович, 1894 р. н., с. Са-
винка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Савинка, 
колгоспник. Заарештований 11.07.1941 р. За ви-
роком ВТ військ НКВД по Київській обл. від 
22.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засудже-
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ний до позбавлення волі у ВТТ на 8 років. 
Реабілітований 09.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15891-п).

Сохань Ганна Матвіївна, 1922 р. н., с. Тиниця 
Бахмацького р-ну, українка. Проживала у с. Тиниця, 
колгоспниця. За постановою особливої наради при 
МГБ СРСР від 26.07.1947 р. як член сім’ї зрадника 
Батьківщини вислана до Північно-Казахстанської 
обл. Казахської РСР на 5 років. Реабілітована 
26.06.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12352).

Сохань Микита Давидович, 1890 р. н., 
с. Корінецьке Дмитрівського (нині Талалаївсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Корінецьке, одноосібник. Заарештований 
23.02.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 13.05.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 11.09.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11124).

Сохань Михайло Михайлович, 1910 р. н., 
с. Тиниця Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тиниця, одноосібник. 
Заарештований 10.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
26.02.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
28.01.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1032).

Сохань Яків Антонович, 1899 р. н., с. Ти-
ниця Бахмацького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Тиниця, одноосібник. За-
арештований 22.08.1932 р. За вироком нарсуду 
Бахмацького р-ну від 22.08.1932 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі засуджений до позбавлення 
волі на 4 роки. За вироком Київського облсуду від 
20.09.1932 р. справу направлено на дослідування. 
За вироком нарсуду Конотопського р-ну від 
16.02.1933 р. виправданий. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-4777, оп.4, спр. 773).

Сохань-Сивуха Варвара Тимофіївна, 
1910 р. н., с. Тиниця Бахмацького р-ну, українка, 
освіта початкова. Проживала у с. Тиниця, кол-

госпниця. 20.07.1946 р. взята на підписку про 
невиїзд. За постановою особливої наради при 
МГБ СРСР від 18.12.1946 р. як член сім’ї зрадни-
ка Батьківщини вислана до Північно-Казахстан-
ської обл. Казахської РСР на 5 років. Реабілітова-
на 23.12.1994 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12139).

Сохарек Едвард Юзефович, 1910 р. н., м. Тер-
нопіль, поляк, освіта вища. Проживав у с. Бухови-
чі Мостиського р-ну Львівської обл., вчитель. За-
арештований 16.02.1940 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Київській обл. від 05.06.1941 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-6, 54-9, 54-11 КК УРСР засуджений 
до ВМП. Реабілітований 26.06.1997 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17820-п).

Сохатий Михайло Михайлович [Плотни-
ков Михайло Григорович], 1903 р. н., м. Свер-
дловськ (нині м. Єкатеринбург), РФ, росіянин, 
письменний. Виключений з ВКП(б). Проживав у 
м. Прилуки, бухгалтер. Заарештований 20.09.1943 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності. 
За постановою від 03.12.1943 р. направлений до 
спецтабору НКВД для фільтрації. Реабілітований 
25.12.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 742).

Сохацький Іван Сергійович, 1879 р. н., 
с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Велика Загорів-
ка, одноосібник. Заарештований 27.11.1932 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 11.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
13.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4629).

Сохацький Олексій Сильвестрович, 
1898 р. н., с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем дислокації 159 сп 7 гв. сд, червоноармієць. 
Заарештований 27.09.1941 р. За вироком ВТ 7 гв. 
сд від 20.10.1941 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. Вирок 
відстрочено до закінчення військових дій, з-під 
варти звільнений та направлений у діючу армію. 
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Реабілітований 28.05.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17537-п).

Сочевець Євстрат Лукич, 1870 р. н., с. Се-
рединка Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Середин-
ка, одноосібник. Заарештований 07.08.1929 р. за 
ст.ст. 20-54-8 КК УСРР. Рішення по справі відсутнє. 
Звільнений з-під варти 22.08.1929 р. Реабілітова-
ний 30.07.1999 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-328, оп.6, спр. 328).

Сочевець Михайло Євстратович, 1900 р. н., 
с. Серединка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Серединка, одноосібник. Заарештований 
07.08.1929 р. за ст.ст. 20-54-8 КК УСРР. Рішення по 
справі відсутнє. Звільнений з-під варти 22.08.1929 р. 
Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-328, оп.6, спр. 328).

Сочевець Пилип Євстратович, 1909 р. н., 
с. Серединка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Серединка, одноосібник. Заарештований 
07.08.1929 р. за ст.ст. 20-54-8 КК УСРР. Рішення по 
справі відсутнє. Звільнений з-під варти 22.08.1929 р. 
Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-328, оп.6, спр. 328).

Соя Кузьма Андрійович, 1888 р. н., Польща, 
поляк, малописьменний. Проживав у с. Веркіїв-
ка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, колгосп-
ник. Заарештований 17.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.09.1938 р. за шпигунство ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував в Усольському 
ВТТ. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9036).

Соя Петро Іванович, 1890 р. н., смт Любеч 
Ріпкинського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у смт Любеч, рахівник. Заарештований 
15.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 13.11.1930 р. за 
ст. 54-13 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держ-

архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8860).

Спасибко Іван Сергійович, с. Орлівка Нов-
город-Сіверського р-ну. Проживав у с. Орлівка, 
селянин. Заарештований 13.12.1918 р. за службу 
у варті при гетьмані. 08.04.1919 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівсько-го губревтрибуналу від 07.05.1919 р. 
справу закрито. Реабілітований 27.11.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 315).

Спасибко Федір Федорович, 1888 р. н., 
с. Орлівка Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Орлівка, селянин. 
Заарештований 21.12.1920 р. за проведення анти-
радянської агітації. 25.12.1920 р. звільнений на 
підписку про невиїзд. За вироком виїзної сесії 
Чернігівського губревтрибуналу від 11.12.1921 р. 
справу закрито. Реабілітований 29.01.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1414).

Спасибко Яків Федорович, 1873 р. н., 
с. Орлівка Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Орлівка, одноосібник. 
Заарештований 23.02.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
12.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
20.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6811).

Спасовський Георгій Опанасович, 1876 р. н., 
с. Хотівля Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Хотівля, колгосп-
ник. Заарештований 21.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.11.1937 р. за участь у діяльності антирадянського 
националістичного угруповання позбавлений 
волі на 10 років. Реабілітований 24.09.1960 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4532).

Спасовський Григорій Степанович, 1904 р. н., 
с. Смяч Тупичівського (нині Сновського) р-ну, 
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українець, освіта початкова. Проживав у с. Смяч, 
одноосібник. Заарештований 09.08.1939 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 08.02.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. За ухвалою ВС УРСР від 
25.03.1940 р. вирок скасовано, справу направлено 
на новий розгляд. За вироком Чернігівського 
облсуду від 14.05.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 3 роки. 
Реабілітований 20.07.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 805-п).

Спендовський Микола Дем’янович, 
1898 р. н., с. Степанки Барського р-ну Вінницької 
обл., українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Пелюхівка Малодівицького (нині Ічнянсько-
го) р-ну, службовець. Заарештований 20.08.1937 р. 
За постановою «двійки» від 04.11.1937 р. за 
ст. 54-6 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 20.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
06.09.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3127).

Сперанський Григорій Володимирович, 
1907 р. н., с. Андріївка Новгород-Сіверського р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у смт По-
норниця Понорницького (нині Коропського) р-ну, 
вчитель. Заарештований 17.11.1938 р. За виро-
ком виїзної сесії Чернігівського облсуду від 
27.12.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 6 років. Реабілітований 
27.03.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17862-п).

Спица Василь Севастянович, 1873 р. н., м. Іч-
ня Ічнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Новгород-Сіверський. працівник 
водного транспорту. Заарештований 08.09.1920 р. 
20.11.1920 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу 
від 10.12.1920 р. за проведення антирадянської 
агітації засуджений до позбавлення волі на 2 роки 
умовно. Реабілітований 20.06.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1308).

Спица Олексій Микитович, 1866 р. н., 
смт Парафіївка Ічнянського р-ну, українець, ма-

лописьменний. Проживав у смт Парафіївка, 
одноосібник. Заарештований 17.03.1931 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР. 20.04.1931 р. справу припи-
нено. Реабілітований 20.06.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2518).

Спичак Захарій Гурійович, 1894 р. н., 
смт Понорниця Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у смт Понорниця, колгоспник. Заарештований 
10.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 28.09.1937 р. за проведен-
ня антиколгоспної агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував у Буреїнському 
ВТТ, ст. Ізвєсткова. Реабілітований 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11600).

Спичак Павло Якович, 1897 р. н., смт По-
норниця Понорницького (нині Коропського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у смт По-
норниця, одноосібник. Заарештований 10.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 28.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 26.06.1965 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7890).

Співак Андрій Григорович, 1897 р. н., 
с. Співакове Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Співакове, одноосіб-
ник. Заарештований 06.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
10.01.1933 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 29.12.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.3, спр. 681).

Співак Андрій Іванович, 1897 р. н., с. Співако-
ве Талалаївського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Березівка Талалаївського р-ну, кол-
госпник. Заарештований 14.10.1947 р. За вироком 
Сумського облсуду від 27.12.1947 р. за ст.ст. 54-3, 
54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 20.11.1997 р. 
(ГДА СБ України, м. Суми. – Спр. 13771-п).
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Співак Архип Антонович, 1879 р. н., х. Топчіїв 
(приєднано до с. Чернецьке) Талалаївського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у х. Топчіїв 
(приєднано до с. Чернецьке), коваль. Заарешто-
ваний 03.06.1938 р. За вироком Сумського облсу-
ду від 24.03.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР за-
суджений до позбавлення волі на 3 роки. Реа-
білітований 14.07.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Суми. – Спр. 297-п).

Співак Василь Григорович, 1895 р. н., 
с. Співакове Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Співакове, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору 
на 8 років. Відбував покарання у Комі АСРР. 
Реабілітований 28.02.1992 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Співак Василь Савич, 1911 р. н., х. Конюшні 
(приєднано до с. Харкове) Талалаївського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у х. Ко-
нюшні (приєднано до с. Харкове), одноосібник. За-
арештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 05.10.1991 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Співак Григорій Митрофанович, 1911 р. н., 
с. Харкове Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Харкове, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 28.02.1992 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Співак Данило Юхимович, 1885 р. н., с. Ни-
конівка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Болотниця Талалаївсько-
го р-ну, стрілочник. Заарештований 22.11.1937 р. 
За постановою особливої «трійки» при УНКВД 

по Полтавській обл. від 02.12.1937 р. за участь 
у діяльності контрреволюційного диверсійного 
угруповання ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 02.11.1960 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.2, спр. 411).

Співак Іван Григорович, 1880 р. н., с. Спі-
вакове Талалаївського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у х. Конюшні (приєднано до 
с. Харкове) Талалаївського р-ну, без певних занять. 
Заарештований 17.02.1938 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянської 
української націоналістичної контрреволюцій-
ної організації застосована ВМП. Розстріляний 
23.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 30.09.1989 р. 
(Держархів Сумської області, ф. Р-7641, оп.6, спр. 167).

Співак Матвій Якович, 1883 р. н., с. Березів-
ка Талалаївського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Березівка, одноосібник. За-
арештований 05.12.1932 р. за проведення анти-
радянської агітації. 12.12.1932 р. справу закрито. 
(ГДА СБ України, м. Суми. – Спр. 3154-п).

Співак Микола Гнатович, 1911 р. н., с. Гри-
ціївка Срібнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Васюків Срібнянського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 18.11.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 03.01.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений 
до ВТТ на 5 років. Реабілітований 04.09.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8927).

Співак Митрофан Гордійович, 1884 р. н., 
с. Березівка Талалаївського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Харкове Тала-
лаївського р-ну, одноосібник. Заарештований 
01.07.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної повстанської 
організації ув’язнений до концтабору на 5 років. 
Реабілітований 05.10.1991 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Сподаренко Артемон Пантелійович, 



312

Реабілітовані історією. Чернігівська область

1899 р. н., с. Стольне Березнянського (нині Мен-
ського) р-ну, українець, письменний. Прожи-
вав у с. Стольне, одноосібник. Заарештований 
08.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 07.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 26.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7297).

Сподаренко Василь Пантелійович, 1905 р. н., 
с. Стольне Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сто-
льне, на тимчасових роботах. Заарештований 
17.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 05.05.1938 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 20.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 02.07.1966 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7954).

Сподаренко Михайло Якович, 1906 р. н., 
с. Рогізки Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Щорс 
Щорського р-ну (нині м. Сновськ Сновського р-ну), 
чорноробочий. Заарештований 29.02.1940 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 11.05.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 7 років. Реабілітований 23.09.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15015-п).

Сподникайло Макар Костянтинович, 
1908 р. н., с. Солонівка Городнянського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Со-
лонівка, рахівник. Заарештований 04.05.1938 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 29.03.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 30.12.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 253-п).

Спускан Стратон Йосипович, 1891 р. н., с. Но-
ві Млини Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем дислокації 181 фронтової майстерні, єфрей-
тор. Заарештований 28.10.1942 р. За вироком 
ВТ Саратовського гарнізону від 08.12.1942 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засудже-

ний до позбавлення волі на 7 років. Реабілітова-
ний 24.04.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15734-п).

Спутай Демид Якович, 1855 р. н., с. Жуківка 
Куликівського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у с. Жуківка, одноосібник. 26.12.1929 р. 
взятий на підписку про невиїзд. Заарештований 
19.01.1930 р. За вироком Чернігівського окрсуду від 
19.01.1930 р. за ст. 54-14 КК УСРР засуджений до 
позбавлення волі на 1 рік 6 місяців. Реабілітований 
10.08.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-328, оп.7, спр. 24).

Спутай Іван Омелянович, 1898 р. н., с. Жу-
ківка Куликівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Жуківка, одноосібник. Заареш-
тований 01.01.1929 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 05.04.1929 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР висланий до Сибіру на 3 
роки. Реабілітований 04.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3664).

Спутай Павло Спиридонович, 1875 
[1871] р. н., с. Ковчин Куликівського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Ковчин, 
одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 21.12.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
14.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5839).

Спутай Федір Опанасович, 1904 р. н., с. Жу-
ківка Куликівського р-ну, українець, освіта ви-
ща. Проживав у смт Березна Березнянського 
(нині Менського) р-ну, вчитель. Заарештований 
27.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 26.09.1938 р. за участь 
у діяльності шпигунсько-диверсійної організації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбу-
вав в Усольському ВТТ, м. Солікамськ. Звільне-
ний 27.03.1948 р. Реабілітований 10.08.1955 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4912).

Сребницький Микола Юхимович, 1891 р. н., 
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м. Бахмут Донецької обл., українець, освіта ви-
ща. Проживав у с. Вересоч Куликівського р-ну, 
вчитель. Заарештований 22.09.1937 р. За пос-
тановою «двійки» від 08.12.1937 р. за ст.ст. 54-6, 
54-11 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 14.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
11.10.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3137).

Сретенський Василь Миколайович, 1849 р. н., 
РФ, росіянин, освіта середня спеціальна. Проживав 
у м. Чернігів, лісовод. Заарештований 09.06.1919 р. 
за проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив заходів партії,. 18.06.1919 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 27.11.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 462).

Срібний Євсевій Хаімович, 1886 р. н., м. Пе-
реяслав-Хмельницький Київської обл., єврей, осві-
та початкова. Проживав у м. Прилуки, робітник 
типографії. Заарештований 16.12.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
22.02.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 08.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8980).

Срібний Олександр Олексійович, 1913 р. н., 
с. Ковчин Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 22 зсп, 
червоноармієць. Заарештований 06.04.1942 р. 
За вироком ВТ 23 зсбр Сибірського ВО від 
19.10.1942 р. згідно з Указом Президії ВР СРСР від 
06.07.1941 р. засуджений до позбавлення волі на 5 
років. Виконання вироку відстрочено до закінчен-
ня війни, направлений на фронт. Реабілітова-
ний 29.05.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16952-п).

Стабников Володимир Володимирович, 
1890 р. н., м. Рязань, РФ, росіянин, освіта вища. 
Проживав у смт Линовиця Прилуцького р-ну, 
технік. Заарештований 08.03.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 21.09.1938 р. за шпигунство застосована 
ВМП. Розстріляний 24.09.1938 р. у м. Чернігів. 

Реабілітований 13.10.1964 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7835).

Ставбун Михайло Васильович, 1899 р. н., 
с. Ваганичі Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Ваганичі, одноосібник. Заарештований 
22.03.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 13.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 477).

Ставицький Іван Йосипович, 1880 р. н., 
м. Новозибков Брянської обл., РФ, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, рахів-
ник. Заарештований 17.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянської 
української націоналістичної контрреволюцій-
ної організації передбачена ВМП. Реабілітова-
ний 27.07.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2485-2487).

Ставший Микола Григорович, 1874 р. н., 
с. Жовідь Сновського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Жовідь, колгоспник. За-
арештований 07.05.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 
54-11 КК УРСР. 04.12.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 27.02.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1387).

Стадников Степан Минович, 1900 р. н., м. Ба-
турин Бахмацького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у м. Батурин, червоноармієць. Заареш-
тований 10.01.1921 р. За постановою колегії 
Чернігівської губЧК від 17.04.1921 р. як соціально-
небезпечний елемент направлений до штрафної 
роти на 1 рік. Реабілітований 20.12.1994 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12185).

Стадникова Єфросинія Савеліївна, 
1883 р. н., м. Батурин Бахмацького р-ну, україн-
ка, неписьменна. Проживала у м. Батурин, до-
могосподарка. Заарештована 25.12.1920 р. За пос-
тановою колегії Чернігівської губЧК від 
17.04.1921 р. за співробітництво з денікінськими 
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каральними органами ув’язнена до концтабору 
на 5 років. Реабілітована 20.12.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12185).

Стадниченко Леонід Васильович, 1898 р. н., 
м. Кременчук Полтавської обл., українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, не працю-
вав. Заарештований 15.10.1936 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 15.01.1937 р. 
за проведення контрреволюційної троцькістської 
діяльності ув’язнений до ВТТ на 5 років. Покаран-
ня відбував у Воркутинському ВТТ. Звільне-
ний 04.10.1944 р. Реабілітований 26.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11249).

Станіславов Семен Михайлович, 1895 р. н., 
Підкарпатське воєводство, Польща, українець. 
Проживав у с. Новий Биків Новобасанського (ни-
ні Бобровицького) р-ну, конюх. Заарештований 
08.03.1938 р. за ст. 54-7 КК УРСР. 17.05.1938 р. 
справу закрито. Реабілітований 29.07.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2878).

Станіславський Йосиф Ігнатович, 1896 р. н., 
м. Рига, Латвія, латиш, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Носівка Носівського р-ну, кустар. За-
арештований 03.12.1937 р. За постановою «двійки» 
від 07.02.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності застосована ВМП. Розстріляний 
31.03.1938 р. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9291).

Станішевський Юліан Юліанович, 1886 р. н., 
м. Варшава, Польща, поляк, освіта середня. Про-
живав у м. Прилуки, рахівник. Заарештований 
01.09.1935 р. За вироком спецколегії лінійного суду 
Південно-Західної залізниці від 11.10.1935 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Реабілітований 14.04.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 1768-п).

Станкевич Павло Омелянович, 1897 р. н., 
с. Дідівщина Фастівського р-ну Київської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у смт 

Ко-зелець Козелецького р-ну, водій. Заарештова-
ний 20.10.1937 р. За постановою «двійки» від 
27.11.1937 р. за проведення контрреволюційної ді-
яльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покаран-
ня відбував у Карагандинському ВТТ. Реабі-
літований 08.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8977).

Станкевич Петро Єгорович, 1906 р. н., 
смт Радуль Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Чернігів, 
майстер. Заарештований 23.08.1938 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УРСР. 16.12.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.07.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2667).

Станкевич Петро Михайлович, 1895 р. н., 
м. Кошедари (нині м. Кайшядоріс) Кайшядо-
ріського р-ну Каунаського повіту, Литва, освіта 
початкова. Член ВКП(б). Проживав у м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, завідувач клубу. Заарештова-
ний 12.07.1938 р. як агент польської та німецької 
розвідки. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 26.09.1938 р. застосована 
ВМП. Розстріляний 02.10.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10318).

Станкевич Тихін Андрійович, 1896 р. н., 
с. Горбове Куликівського р-ну, українець, освіта 
вища. Проживав у м. Чернігів, кочегар. Заарешто-
ваний 15.12.1949 р. За вироком Чернігівського 
облсуду від 24.02.1950 р. за ст.ст. 54-3, 54-10 ч. 2 з 
санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 25 років. За постановою Президії ВС 
УРСР від 08.04.1955 р. термін покарання зниже-
но до 10 років позбавлення волі. Відбував по-
карання у Вятському ВТТ. Реабілітований 
10.07.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15810-п).

Становий Іван Онисимович, 1916 р. н., 
с. Станове Коропського р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Станове, одноосібник. За-
арештований 07.01.1932 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
07.04.1932 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
05.06.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
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29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9835).

Становий Олексій Прокопович, 1889 р. н., 
с. Кладьківка Комарівського (нині Куликівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Кладьківка, рибалка. Заарештований 
20.06.1947 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 01.08.1947 р. за ст.ст. 54-3, 54-10 ч. 2 з санкції 
ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбавлення во-
лі у ВТТ на 8 років. Реабілітований 28.01.1994 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16305-п).

Становий Петро Онисимович, 1912 р. н., 
с. Станове Коропського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Станове, одноосібник. За-
арештований 07.01.1932 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
05.06.1932 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
05.06.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9835).

Старенченко Феодосій Петрович, 1900 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, електротехнік. Заарештований 
27.10.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 10.12.1937 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Відбував покарання в Архангельсько-
му ВТТ. Звільнений 26.10.1947 р. На час другого 
арешту – начальник електростанції маслозаводу. 
Заарештований 22.05.1950 р. За постановою особ-
ливої наради при МГБ СРСР від 04.10.1950 р. 
за ст.ст. 54-6, 54-9, 54-11 КК УРСР висланий на 
поселення до Новосибірської обл. (с. Усть-Тар-
ка Усть-Таркського р-ну Новосибірської обл.,РФ). 
Реабілітований 29.03.1957 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2991-2992).

Стариков Єрмолай Андріанович, 1885 р. н., 
смт Радуль Ріпкинського р-ну, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Борзна Борзнянсько-
го р-ну, завідувач відділу постачання Борзнянсько-
го повітвійськкомату. Заарештований 06.04.1919 р. 
за співробітництво з гетьманською владою. 
15.05.1919 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 

від 19.06.1919 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 13.08.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 50).

Старина Дем’ян Спиридонович [він же 
Гребещук Павло Олександрович], 1902 р. н., 
с. Кам’янка Дніпропетровської обл., українець, осві-
та початкова. Проживав у смт Варва Варвинсько-
го р-ну, робітник. Заарештований 22.08.1937 р. За 
постановою «двійки» від 23.12.1937 р. за ст. 54-6 
ч. 1 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 27.10.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
22.08.1961 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4786).

Старовойт Іван Омелянович, 1903 р. н., с. Ра-
ківщина Овруцького р-ну Житомирської обл., 
українець, освіта середня. Проживав у смт Ко-
роп Коропського р-ну, старший бухгалтер. За-
арештований 17.03.1938 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
25.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсько-
го куркульського угруповання застосована 
ВМП. Розстріляний 17.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 11.04.1962 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4907).

Старовойт Микола Захарович, 1906 р. н., 
с. Григорівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
за місцем дислокації 846 сп 267 сд 52 А, 
червоноармієць. Заарештований 14.11.1941 р. 
за підозрою у зраді Батьківщині. 08.12.1941 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2928).

Старовойтов Гаврило Степанович, 1897 р. н., 
с. Блізнєци Рогачовського р-ну Гомельської обл., 
Білорусь, білорус, освіта початкова. Проживав у 
м. Чернігів, завідувач облкомунгоспу. Заарешто-
ваний 30.05.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
10.01.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
19.02.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1227).

Старовойтов Петро Кирилович, 1917 р. н., 
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с. Верба Понорницького (нині Коропського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем дислокації 361 сп 156 сд, санінструктор. 
Заарештований 19.11.1941 р. За вироком ВТ Во-
рошиловського гарнізону від 25.11.1941 р. за 
ст.ст. 19-58-8 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 20.06.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17575-п).

Стародуб Єлизавета Миколаївна, 1900 р. н., 
с. Пакуль Михайло-Коцюбинського (нині Черні-
гівського) р-ну, українка, освіта початкова. Про-
живала у с. Пакуль, колгоспниця. Заарештована 
01.04.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 07.08.1946 р. 
справу припинено. Реабілітована 26.04.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 618).

Стародуб Микита Іларіонович, 1913 р. н., 
с. Кархівка Михайло-Коцюбинського (нині Черні-
гівського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Кархівка, колгоспник. Заарештований 
15.10.1943 р. за ст. 54-8 КК УРСР. 15.08.1944 р. 
справу припинено. Реабілітований 14.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4009).

Стародуб Омелян Йосипович, 1879 
[1880] р. н., с. Кархівка Михайло-Коцюбинсько-
го (нині Чернігівського) р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Кархівка, одноосібник. 
Заарештований 03.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 15.05.1930 р. справу припинено. 
На час другого арешту – сторож. Заарештований 
17.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 22.08.1937 р. за проведення 
контрреволюційної агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 28.04.1989 р., 29.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5162, 1709).

Стародуб Петро Павлович, 1872 р. н., с. Ску-
гарі Чернігівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Скугарі, тесля. Заарештова-
ний 25.01.1933 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 20.02.1933 р. за 

ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабо-
ру на 3 роки умовно. Реабілітований 31.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7299).

Стародубець Феодосій Йосипович, 1901 р. н., 
с. Яськове Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ясько-
ве, одноосібник. Заарештований 16.08.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 19.08.1937 р. за проведення 
контрреволюційної агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 21.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10464).

Стародубцев Йосип Євменович, 1875 р. н., 
с. Смяч Сновського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у смт Седнів Чернігівсько-
го р-ну, селянин. Заарештований 25.01.1920 р. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
06.04.1920 р. за проведення контрреволюційної 
агітації засуджений до позбавлення волі на 5 років, 
із застосуванням примусової праці. Реабілітова-
ний 15.02.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 2006).

Стародубцева Парасковія Василівна, 
1892 р. н., росіянка. Проживала у м. Чернігів, 
домогосподарка. Заарештована 12.01.1919 р. за 
співробітництво з гайдамаками. 19.07.1919 р. 
звільнена на підписку про невиїзд. Рішення 
по справі відсутнє. Реабілітована 27.11.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 469).

Старостенко Василь Омелянович, 1900 р. н., 
с. Куковичі Менського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Куковичі, одноосібник. 
Заарештований 26.11.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 28.01.1933 р. справу припинено. Реабілі-
тований 18.04.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2008).

Старунова Олександра Семенівна, 1886 р. н., 
с. Корінецьке Талалаївського р-ну, українка, не-
письменна. Проживала у с. Корінецьке, домогос-
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подарка. 05.09.1932 р. взята на підписку про 
невиїзд. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 22.11.1932 р. за ст. 54-10 
КК УСРР ув’язнена до концтабору на 3 роки 
умовно. Реабілітована 18.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7190).

Старушкевич Владислав Іванович, 
1901 р. н., м. Ольштин Вармінсько-Мазурського 
воєводства, Польща, поляк, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, стельмах. Заарештова-
ний 28.08.1937 р. За постановою «двійки» від 
04.11.1937 р. за підозрою у шпигунстві застосова-
на ВМП. Розстріляний 14.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 14.03.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3343).

Старчак Дмитро Себастіянович, 1881 р. н., 
смт Дмитрівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у смт Дмитрівка, робітник. Заарештований 
27.12.1932 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 15.02.1933 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР висланий до Казахстану 
на 3 роки. Реабілітований 20.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6957).

Старченко Матвій Гаврилович, 1897 р. н., 
смт Варва Варвинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у смт Варва. Заарештований 
28.02.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської націоналістичної пов-
станської організації застосована ВМП. Розстрі-
ляний 10.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 03.06.1959 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4073).

Старчик Федір Олексійович, 1899 р. н., 
с. Радичів Понорницького (нині Коропського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Радичів, 
без певних занять. Заарештований 29.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 28.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Покарання відбував у Каргопольському 

ВТТ. Реабілітований 25.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9305).

Стасевич Антоніна Іванівна, 1907 р. н., 
м. Вільно (нині м. Вільнюс), Литва, полька, осві-
та середня. Проживала у с. Більмачівка Ічнян-
ського р-ну, вчитель. Заарештована 30.09.1937 р. 
За постановою «двійки» від 08.12.1937 р. за 
ст.ст. 54-6 ч. 1, 54-10 ч. 1 КК УРСР застосована 
ВМП. Розстріляна 22.12.1937 р. у м. Чернігів. Реа-
білітована 31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10561).

Стасенко Данило Дем’янович, 1909 р. н., 
с. Рогізки Сновського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Рогізки, одноосібник. 
Заарештований 08.01.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
12.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УРСР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 30.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5741).

Стасенко Дем’ян Євтихійович, 1880 р. н., 
с. Рогізки Сновського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Рогізки, одноосібник. 
Заарештований 21.12.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
18.01.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
12.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5829).

Стасилович Семен Вікентійович, 1894 р. н., 
Польща, поляк. Проживав у м. Бобровиця 
Бобровицького р-ну, сторож. Заарештований 
10.05.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 08.07.1931 р. за ст.ст. 58-10, 
58-13 КК РСФРР позбавлений права проживан-
ня в 12 населених пунктах на 3 роки. Реабілітова-
ний 14.12.1993 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11962).

Стась Йосип Михайлович, 1895 р. н., с. Крас-
не Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Крас-
не, селянин. Заарештований 18.01.1928 р. за 
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

ст. 54-10 КК УСРР. р. справу припинено. Звільне-
ний з-під варти 03.02.1928 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3471).

Стасюк Іван Михайлович, 1885 р. н., 
с. Локнисте Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Локнисте, одноосібник. 
Заарештований 20.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. На час другого арешту 
– мешканець с. Гусавка Менського р-ну, коваль. 
Заарештований 22.09.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
28.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Відбував 
покарання у Локчимському ВТТ. Реабілітований 
26.08.1989 р., 26.05.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9511, 1732).

Стасюк Михайло Васильович, 1895 р. н., 
с. Локнисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте, колгоспник. Заарештований 17.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 31.03.1938 р. за участь у діяльнос-
ті націоналістичної повстанської організації за-
стосована ВМП. Розстріляний 08.04.1938 р. у м. Чер-
нігів. Реабілітований 15.03.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3306).

Стасюк Михайло Миколайович, 1895 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Чернігів, службовець. Заарештований 
13.03.1938 р. як соціально-небезпечний елемент. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 26.09.1938 р. застосована 
ВМП. Розстріляний 29.09.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 14.09.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11138).

Стасюк Петро Іванович, 1910 р. н., с. Локнис-
те Березнянського (нині Менського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Локнисте, 
слюсар. Заарештований 30.10.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 16.11.1937 р. за проведення анти-

радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
ків. Відбував покарання у Байкало-Амурському 
ВТТ. Звільнений 30.10.1947 р. Реабілітований 
19.10.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3212).

Стаценко Василь Іванович, 1909 р. н., Він-
ницька обл., українець, освіта вища. Проживав у 
с. Гаврилова Слобода Середино-Будського р-ну 
Сумської обл., директор школи. Заарештований 
02.10.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 27.11.1937 р. 
справу припинено. Реабілітований 22.01.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1119).

Стаценко Костянтин Герасимович, 1903 р. н., 
с. Береза Глухівського повіту Чернігівської губ. 
(нині Глухівського р-ну Сумської обл.), українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Береза, селянин. 
Заарештований 09.06.1921 р. за проведення контр-
революційної діяльності. За постановою Чернігів-
ського губревтрибуналу від 25.09.1921 р. справу 
закрито. Реабілітований 31.05.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 4597).

Стаценко Кузьма Опанасович, 1905 р. н., 
с. Шаповалівка Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Іванівка Борзнянсько-
го р-ну, механік. Заарештований 08.10.1944 р. За 
вироком ВТ Київського гарнізону від 06.01.1945 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 11.07.1995 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17134-п).

Стаценко Павло Данилович, 1927 р. н., с. Ма-
кушиха Варвинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації 107 гв. 
мехп 34 гв. мехд, мл. сержант. Заарештований 
04.01.1947 р. За вироком виїзної сесії Чернігівського 
облсуду від 17.03.1948 р. за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. За постановою Президії ВС УРСР від 
27.01.1955 р. термін покарання знижено до 8 ро-
ків позбавлення волі. За ухвалою Хабаровсько-
го крайового суду від 14.07.1954 р. звільнений 
02.08.1954 р. Реабілітований 21.12.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16639-п).
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Стеба Василь Юхимович, 1910 р. н., с. Авту-
ничі Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Автуничі, одноосібник. 
Заарештований 24.08.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6475).

Стеба Михайло Дионисійович, 1890 р. н., 
с. Автуничі Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Автуничі, одноосібник. 
Заарештований 23.12.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. За постановою від 22.03.1933 р. справу 
передано на припинення. Рішення відсутнє. 
Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9756-п).

Стебко Іван Харитонович, 1902 р. н., 
смт Ярмолинці Ярмолинецького р-ну Хмельни-
цької обл., українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Пелюхівка Ічнянського р-ну, бухгалтер. 
Заарештований 23.11.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 31.03.1961 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4884).

Стеблевець [Стеблецов] Гнат Архипович, 
1878 р. н., смт Голоби Ковельського р-ну Волин-
ської обл., українець, малописьменний. Проживав 
у м. Бахмач Бахмацького р-ну, вантажник. Заареш-
тований 08.05.1931 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ УСРР від 08.07.1931 р. 
за ст.ст. 58-10, 58-13 КК РСФРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. На час другого арешту 
– чорноробочий. Заарештований 17.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 03.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, розповсюдження провокацій-
них чуток про війну застосована ВМП. Розстрі-
ляний 09.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.07.1989 р., 28.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8390, 11702).

Стеблевський Федір Зіновійович, 1881 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Носелівка, одно-
осібник. Заарештований 31.05.1929 р. За ви-
роком Конотопського окрсуду від 07.10.1929 р. 
за проведення антирадянської агітації серед 
в’язнів засуджений до позбавлення волі з суво-
рою ізоляцією на 5 років та виселення за межі 
Конотопської округи після відбуття покарання на 
3 роки. Реабілітований 26.01.2004 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-4776, оп.1, спр. 272).

Стебловський Степан Савович, 1900 р. н., 
с. Вересоч Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Вересоч, одноосібник. 
Заарештований 05.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при колегії 
ГПУ УСРР від 25.02.1930 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.05.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5381).

Стебловцев Григорій Іванович, 1902 р. н., 
с. Холопково Глухівського р-ну Чернігівської обл. 
(нині с. Перемога Глухівського р-ну Сумської обл.), 
українець, освіта середня спеціальна. Проживав у 
м. Чернігів, агроном. Заарештований 01.06.1938 р. 
За вироком Чернігівського облсуду від 19.08.1939 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 4 роки. За ухвалою ВС УРСР 
від 11.09.1939 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 1 рік 6 месяців. Реабілітований 
23.12.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 394-п).

Стегайло Дмитро Миколайович, 1880 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Проживав 
у смт Сосниця Сосницького р-ну, священник. 
Заарештований 20.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсь-
кого угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 11.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 01.12.1962 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5812).

Стегайло Петро Миколайович, 1885 р. н., 
м. Глухів Чернігівської (нині Сумської) обл., 
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українець, освіта вища. Проживав у с. Ковчин 
Куликівського р-ну, вчитель. Заарештований 
26.10.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий за межі УСРР на 3 роки. На час 
другого арешту – одноосібник. Заарештований 
18.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.05.1938 р. 
за проведення антирадянської агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 21.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 26.04.1989 р., 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4750, 11594).

Стегній Андрій Олексійович, 1899 р. н., 
с. Долина Диканського р-ну Харківської обл. (нині 
Полтавського р-ну Полтавської обл.), українець. 
Проживав у м. Чернігів. заступник голови облпла-
ну у м. Чернігів. Заарештований 27.07.1937 р. За 
вироком виїзної сесії ВК ВС СРСР від 19.01.1938 р. 
за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР засуджений 
до ВМП. Розстріляний 20.01.1938 р. у м. Київ. 
Реабілітований 10.11.1956 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 4053-п).

Стегній Милиця Миколаївна, 1903 р. н., 
м. Харків, українка, освіта середня. Проживала у 
м. Чернігів, касир. Заарештована 22.10.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 26.03.1938 р. як член сім’ї зрадника Батьків-
щини ув’язнена до ВТТ на 10 років. Відбува-
ла покарання у Карагандинському ВТТ. Звільне-
на 22.10.1945 р. Реабілітована 14.02.1956 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1974).

Стегній-Кравченко Григорій Олександро-
вич, 1901 р. н., с. Годунівка Яготинського р-ну 
Київської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Кононівка Драбівського р-ну 
Черкаської обл., артист цирку. Заарештований 
18.07.1937 р. За вироком ВТ в.ч. 4434 КВО 
від 09.02.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-8 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 05.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15231-п).

Стелецький Костянтин Іванович, 1887 р. н., 

м. Ковно (нині м. Каунас), Литва, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, секретар 
фінансово-планового сектору облздороввідділу. 
Заарештований 11.07.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.09.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської націоналістичної повстанської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 29.09.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 05.06.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3502).

Стельмах Андрій Олександрович, 1883 р. н., 
смт Ріпки Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Ріпки, одноосібник. 
Заарештований 05.04.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
18.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5928).

Стельмах Григорій Степанович, 1905 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Фастівці, одноосібник. 
Заарештований 12.05.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 07.08.1932 р. справу припинено. На час 
другого арешту – сторож у школі. Заарештований 
01.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 25.10.1937 р. за проведен-
ня антиколгоспної агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 24.05.1997 р., 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2420, 9727).

Стельмах Іван Іванович, 1907 р. н., с. Нова 
Басань Бобровицького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Нова Басань, одноосіб-
ник. Заарештований 31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За вироком нарсуду Бобровицького р-ну від 
06.05.1933 р. справу припинено. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 443-п).

Стельмах Іван Степанович, 1888 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Фастівці, одноосібник. 
Заарештований 12.05.1932 р. за ст. 54-10 КК 
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УСРР. За постановою від 15.07.1932 р. справу 
направлено прокурору на припинення. Рішен-
ня відсутнє. Реабілітований 23.01.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5135). 

Стельмах Микола Семенович, 1887 р. н., 
с. Синютин Сосницького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Синютин, колгосп-
ник. Заарештований 09.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української контрреволюційної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
02.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3589-3594).

Стельмах Павло Якович, 1905 р. н., с. Фас-
тівці Бахмацького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Красилівка Бахмацького р-ну, 
кондуктор. Заарештований 18.11.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 21.11.1937 р. за проведення контрреволюцій-
ної агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 20.07.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.5, спр. 21).

Стельмах Петро Леонтійович, 1881 р. н., 
смт Ріпки Ріпкинського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у смт Ріпки, селянин. За-
арештований 29.05.1921 р. За постановою коле-
гії Чернігівської губЧК від 03.09.1921 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної організації пе-
редбачена ВМП. Реабілітований 20.12.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12203).

Стельмах Родіон Степанович, 1884 р. н., 
с. Синютин Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Синютин, колгоспник. 
Заарештований 19.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української контрреволюційної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 

02.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3589-3594).

Стельмах Савелій Федулович, 1877 р. н., 
с. Осіч Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Осіч, 
одноосібник. Заарештований 19.07.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За ухвалою ВТ Челябін-
ського гарнізону від 10.06.1942 р. справу припине-
но в зв’язку зі смертю обвинуваченого. Помер 
14.01.1942 р. у Кустанайській тюрмі. Реабілітова-
ний 18.12.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6444).

Стельмах Семен Стефанович, 1881 р. н., м. Ко-
рюківка Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Корюківка, лаборант-хі-
мік. Заарештований 28.07.1941 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Київській обл. від 16.08.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засудже-
ний до ВМП. Розстріляний 12.09.1941 р. Реабі-
літований 15.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 15497-п).

Стельмах Сергій Степанович, 1893 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець. Прожи-
вав у с. Фастівці, одноосібник. Заарештований 
07.02.1933 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 09.03.1933 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За постановою 
від 04.05.1933 р. включений в загальну операцію по 
вилученню куркулів. Реабілітований 22.01.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1034).

Стельмах Феодосій Васильович, 1911 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації 846 сп
267 сд 52 А, червоноармієць. Заарештований 
22.10.1941 р. За вироком ВТ 52 А від 29.10.1941 р. 
за ст. 58-1 «г» КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 31.08.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17887-п).

Стельмах Яків Ілліч, 1881 р. н., с. Фастівці 
Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Безпечне Бахмацького р-ну, одно-
осібник. Заарештований 12.05.1932 р. За поста-
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новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.11.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
13.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6680).

Стельмащук Петро Гнатович, 1883 р. н., 
смт Червоне Андрушівського р-ну Житомир-
ської обл., українець, освіта середня. Проживав 
у м. Новгород-Сіверський, старший бухгалтер. 
Заарештований 20.11.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. 10.01.1944 р. справу припинено. Покінчив 
життя самогубством 30.11.1943 р. Реабілітова-
ний 26.08.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17149-п).

Стемковська Тетяна Євгенівна, 1912 р. н., 
м. Чернігів, українка, освіта вища. Проживала у 
м. Чернігів, лікар. Заарештована 02.10.1943 р. За 
вироком ВТ КВО від 31.05.1944 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР засуджена до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітована 13.08.1963 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 8672-п).

Степа Андрій Леонтійович, 1908 р. н., с. Курінь 
Бахмацького р-ну, українець, освіта середня. Про-
живав у с. Курінь, одноосібник. Заарештований 
22.11.1931 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 16.12.1931 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 26.12.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5502).

Степаненко Андрій Григорович, 1888 р. н., 
с. Петрівка Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Петрівка, завгосп. За-
арештований 06.03.1945 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 07.08.1945 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 17.07.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17123-п).

Степаненко Андрій Йосипович, 1881 р. н., 
с. Левки Малодівицького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лев-
ки, одноосібник. Заарештований 27.10.1937 р. За 

постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 14.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
ків. Відбував покарання у Сибірському ВТТ. 
Реабілітований 09.05.1959 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1475).

Степаненко Ганна Устимівна, 1900 р. н., 
Латвія, полька, малописьменна. Проживала у 
м. Чернігів, продавець. Заарештована 05.08.1939 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 11.10.1939 р. справу 
припинено. Реабілітована 28.03.1997 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1941).

Степаненко Григорій Юхимович, 1890 р. н., 
с. Новий Білоус Чернігівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у м. Чернігів, кра-
вець. Заарештований 24.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
17.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив заходів партії, ув’язне-
ний до ВТТ на 10 років. Загинув 04.12.1942 р. у 
Кустанайській тюрмі. Реабілітований 27.09.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3184).

Степаненко Дмитро Семенович, 1902 р. н., 
с. Красилівка Олишівського (нині Козелецько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав у с. Кра-
силівка, одноосібник. Заарештований 25.05.1932 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 23.07.1933 р. справу 
направлено прокурору на припинення. Рішення 
по справі відсутнє. Реабілітований 27.11.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6168).

Степаненко Іван Прохорович, 1895 р. н., 
с. Редьківка Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Редьківка, одноосібник. 
Заарештований 29.04.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
22.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
29.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 479).

Степаненко Йосип Йосипович, 1872 р. н., 
с. Левки Прилуцького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Прилуки, священник. За-
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арештований 28.01.1930 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2,
54-11 КК УСРР. 30.04.1930 р. звільнений на під-
писку про невиїзд. 22.07.1930 р. справу закрито. 
Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5821).

Степаненко Кирило Трохимович, 1891 р. н., 
с. Пилиповичі Оржицького р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пили-
повичі, одноосібник. Заарештований 17.02.1929 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 10.05.1929 р. 
справу закрито. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3807).

Степаненко Кузьма Микитович, 1900 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Курінь, одноосібник. Заарештова-
ний 12.01.1933 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 20.03.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 29.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6955).

Степаненко Марта Арсентіївна, 1894 р. н., 
с. Дідівці Прилуцького р-ну, українка, освіта се-
редня. Проживала у м. Прилуки, домогосподар-
ка. Заарештована 25.09.1945 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 14.05.1946 р. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР засуджена до позбавлення волі на 6 
років. Реабілітована 23.08.1995 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 17174-п).

Степаненко Микола Андрійович, 1901 р. н., 
с. Сухополова Прилуцького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Прилуки, тесля. 
Заарештований 02.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
23.03.1977 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8086).

Степаненко Павло Андрійович, 1900 р. н., 
с. Левоньки Козлянського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-

вав у с. Левоньки, одноосібник. Заарештований 
15.01.1930 р. За вироком Чернігівського окрсуду 
від 27.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР засудже-
ний до позбавлення волі з суворою ізоляцією на 
3 роки. Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.7, спр. 43).

Степаненко Панас Якович, 1903 р. н., с. Цер-
ковище Олишівського р-ну (нині с. Підлісне Ко-
зелецького р-ну), українець, малописьменний. 
Проживав у с. Церковище (нині с. Підлісне), кол-
госпник. Заарештований 15.06.1938 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 19.02.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 3 роки. Реабілітований 20.07.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 187-п).

Степаненко Пилип Григорович, 1889 р. н., 
с. Полова Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Полова, одноосібник. 
Заарештований 05.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 8 років. Реабілітований 18.11.1961 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4820).

Степаненко Степан Якович, 1891 р. н., с. Ве-
ресоч Куликівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Вересоч, кравець. Заареш-
тований 08.03.1938 р. За вироком Чернігівсько-
го облсуду від 11.01.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 3 роки. 
Реабілітований 19.10.1990 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 201-п).

Степаненко Юхим Олексійович, 1884 р. н., 
с. Красилівка Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Красилівка, колгоспник. 
Заарештований 05.11.1936 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 22.02.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 19.07.1990 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 110-п).

Степаненко Юхим Петрович, 1899 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, малопись-
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менний. Проживав у с. Курінь, одноосібник. 
Заарештований 03.07.1938 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 26.03.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 3 роки. Реабілітований 12.10.1990 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 271-п).

Степанець Віра Павлівна, 1926 р. н., с. Лосів-
ка Холминського (нині Семенівського) р-ну, 
українка, освіта середня. Проживала у с. Лосівка, 
колгоспниця. 02.01.1945 р. взята на підписку про 
невиїзд. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 20.10.1945 р. як член сім’ї зрадни-
ка Батьківщини вислана до Північно-Казахстан-
ської обл. Казахської РСР на 5 років. Реабілітова-
на 31.01.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12243).

Степанець Іван Матвійович, 1914 р. н., с. Ко-
марівка Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Комарів-
ка, колгоспник. Заарештований 20.12.1935 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 25.12.1935 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. 07.02.1936 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.01.1996 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 76).

Степанець Іван Павлович, 1899 р. н., с. Ко-
сачівка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ко-
сачівка, колгоспник. Заарештований 22.12.1937 р. 
За постановою «двійки» від 07.02.1938 р. за 
ст. 54-10 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 21.02.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
25.06.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4482).

Степанець Йосип Тарасович, 1878 р. н., с. Ко-
марівка Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Комарів-
ка, одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 11.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – мешканець м. Ніжин, без певних 
занять. Заарештований 18.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 

22.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 19.05.1989 р., 14.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5595, 1884).

Степанець Петро Костянтинович, 1886 р. н., 
с. Салтикова Дівиця Куликівського р-ну, украї-
нець. Проживав у с. Салтикова Дівиця, одноосіб-
ник. Заарештований 25.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
18.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5624).

Степанець Степан Хомич, 1910 р. н., с. Софіїв-
ка Сновського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав за місцем дислокації 65 ап 3 сд, чер-
воноармієць. Заарештований 02.09.1942 р. За ви-
роком ВТ 3 сд від 30.09.1942 р. за ст.ст. 19-58-8, 
58-2, 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до поз-
бавлення волі на 10 років. Реабілітований 
31.05.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16939-п).

Степанець Юхим Петрович, 1893 р. н., с. Са-
винка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пар-
химів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
контролер. Заарештований 07.02.1941 р. За ви-
роком виїзної сесії Чернігівського облсуду від 
21.03.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі у ВТТ на 7 років. Покара-
ння відбував у Карагандинській обл. Реабілітова-
ний 07.10.1967 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10632-п).

Степанець Яків Миколайович, 1908 р. н., 
с. Лосівка Холминського (нині Семенівського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Лосів-
ка, колгоспник. Заарештований 30.10.1937 р. За 
вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
26.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. Загинув 
відбуваючи покарання 14.04.1942 р. Реабілітова-
ний 25.12.1965 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10394-п).
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Степанищев Іван Сидорович, 1910 р. н., с. Бо-
городицьке Горшеченського р-ну Курської обл., 
РФ, росіянин, освіта вища. Проживав у с. Обичів 
Прилуцького р-ну, директор школи. Заарештований 
13.10.1943 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постановою 
від 10.02.1944 р. направлений до спецтабору НКВД 
для фільтрації. Реабілітований 22.12.1997 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9236-п).

Степанов Андрій Севастянович, 1879 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Прожи-
вав у м. Чернігів, священник. Заарештований 
24.05.1944 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 21.08.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 10.10.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15350-п).

Степанов Григорій Єлисейович, 1907 р. н., 
с. Ряшки Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ряш-
ки, одноосібник. Заарештований 15.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 01.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 31.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7184).

Степанов Іван Іванович, 1906 р. н., м. Хар-
ків, українець, освіта початкова. Проживав у с. Мо-
настирище Ічнянського р-ну, чорноробочий. За-
арештований 19.08.1939 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 20.10.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 4 роки. Реабілітований 29.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15123-п).

Степанов Ігор Володимирович, 1925 р. н., 
смт Козелець Козелецького р-ну, росіянин. Без 
постійного місця проживання, без певних занять. 
Заарештований 14.12.1944 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 18.08.1945 р. 
за зраду Батьківщині ув’язнений до ВТТ на 5 
років. Реабілітований 30.11.1992 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11901).

Степанов Костянтин Нилович, 1894 р. н., 

м. Прейлі, Латвія, росіянин, освіта середня. Про-
живав у м. Чернігів, голова міськкому Червоно-
го Хреста м. Чернігів. Заарештований 21.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 10.12.1937 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
24.11.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2888).

Степанов Олександр Олександрович, 
1882 р. н., м. Ленінград (нині м. Санкт-Петербург), 
РФ, росіянин, освіта вища. Проживав за місцем 
роботи, начальник групи штучних споруд «Чер-
нігівзалізниця». Заарештований 13.03.1931 р. За 
постановою Колегії ОГПУ від 02.01.1932 р. за 
ст. 58-7 КК РСФРР ув’язнений до концтабору 
на 10 років. Заарештований 29.08.1941 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
05.04.1942 р. за ст.ст. 58-1 «а», 58-10 ч. 2, 58-11
КК РРФСР застосована ВМП. Розстріляний 
28.04.1942 р. Реабілітований 19.06.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5001-5003).

Степанов Сергій Сергійович, 1883 р. н., 
м. Остроленка Мазовецького воєводства, Поль-
ща, росіянин, малописьменний. Проживав у с. Не-
заможне Любецького р-ну (нині с. Вертеча Ріп-
кинського р-ну), одноосібник. Заарештований 
24.10.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 26.10.1930 р. 
справу припинено. На час другого арешту – 
робітник лісництва. Заарештований 27.12.1937 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 14.02.1938 р. за проведення контр-
революційної діяльності ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6004, 9263).

Степанов Яків Андрійович, 1873 р. н., 
смт Уразово Валуйського р-ну Бєлгородської обл., 
РФ, росіянин, освіта вища. Проживав у м. Ні-
жин, вчитель. Заарештований 23.09.1937 р. за 
ст. 54-11 КК УРСР. 15.10.1937 р. справу припине-
но. Реабілітований 31.01.1996 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 195).
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Степанова Валентина Вікентіївна, 1905 р. н., 
м. Сновськ Сновського р-ну, українка, освіта 
вища. Проживала у м. Щорс Щорського р-ну (ни-
ні м. Сновськ Сновського р-ну), директор мас-
лозаводу. Заарештована 27.11.1943 р. За поста-
новою особливої наради при НКВД СРСР від 
10.01.1945 р. як соціально-небезпечний елемент 
ув’язнена до ВТТ на 5 років. Покарання відбува-
ла у Волзькому ВТТ. Реабілітована 23.09.1993 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11934).

Степановський Григорій Андрійович, 
1888 р. н., с. Козачі Лагері Цюрупинського р-ну 
Одеської обл. (нині Олешківського р-ну Херсон-
ської обл.), українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Свердловка Понорницького р-ну (нині 
с. Деснянське Коропського р-ну). Заарештова-
ний 07.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 05.05.1938 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 21.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 03.08.1963 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6701).

Степанченко Василь Павлович, 1893 р. н., 
с. Блешня Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у Семенівському р-ні, ліс-
ник. Заарештований 29.09.1943 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою від 13.03.1944 р. направ-
лений до спецтабору НКВД для фільтрації. 
Реабілітований 18.12.1997 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9311-п).

Степанченко Давид Андрійович, 1900 р. н., 
с. Блешня Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Блешня, колгоспник. 
Заарештований 09.04.1938 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 05.07.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 6 років. За вироком Чернігівського облсуду 
від 24.10.1939 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 3 роки. За ухвалою 
судової колегії в кримінальних справах ВС УРСР 
від 04.12.1939 р. справу припинено. На час дру-
гого арешту – червоноармієць 624 сп 137 сд. За-
арештований 10.01.1945 р. За вироком ВТ військ 

НКВД по Чернігівській обл. від 20.04.1945 р. за 
ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений до 15 років 
каторжних робіт. Реабілітований 25.11.1992 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 732-п, 15924-п).

Степанченко Іван Олексійович, 1887 р. н., 
м. Глухів Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), 
українець, освіта середня. Проживав у м. Глу-
хів, ветеринарний фельдшер. Заарештований 
01.02.1920 р. За вироком Чернігівського губ-
ревтрибуналу від 23.04.1920 р. за службу в дені-
кінській армії засуджений до позбавлення во-
лі на 3 місяці із застосуванням примусових ро-
біт. Реабілітований 30.12.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 741).

Степанченко Любов Романівна, 1902 р. н., 
с. Блешня Семенівського р-ну, українка, освіта 
середня спеціальна. Проживала у с. Блешня, до-
могосподарка. Заарештована 01.11.1944 р. За ви-
роком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
20.04.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджена 
до позбавлення волі на 15 років. Реабілітована 
16.11.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15887-п).

Степанченко Микола Пилипович, 1915 р. н., 
с. Блешня Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації, чер-
воноармієць 11 інжаб. Заарештований 22.09.1941 р. 
За вироком ВТ Хабаровського гарнізону від 
10.10.1941 р. за ст. 58-10 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 7 років. Реабілітова-
ний 07.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14558-п).

Степанченко Петро Зіновійович, 1926 р. н., 
с. Тополівка Холминського (нині Семенівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Тополівка, колгоспник. Заарештований 
29.08.1945 р. за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. 30.11.1945 р. 
справу припинено. Звільнений 03.12.1945 р. Реа-
білітований 27.11.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4915).

Степанюк Григорій Устинович, 1889 р. н., 
с. Поділ Срібнянського р-ну, українець, мало-
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письменний. Проживав у с. Поділ, одноосібник. 
Заарештований 02.07.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 25.07.1933 р. справу припинено. Помер 
26.02.1933 р. Реабілітований 21.04.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2029).

Степанюк Іван Григорович, 1920 р. н., 
с. Кропивне Ніжинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем дислокації 153 полку 
військ НКВД 20 А червоноармієць. Заарештований 
03.11.1943 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 08.04.1944 р. за ст. 58-1 «б» 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
7 років. Покарання відбував у Красноярсько-
му краї. Звільнений 29.10.1955 р. Реабілітова-
ний 08.10.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17743-п).

Степашко Григорій Михайлович, 1897 р. н., 
с. Мамаївка (нині с. Удайці) Прилуцького р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Мамаїв-
ка (нині с. Удайці), одноосібник. Заарештований 
29.04.1933 р. згідно постанови РНК УСРР від 
13.02.1933 р. 23.05.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9505-п).

Степашко Іван Олексійович, 1922 р. н., с. Кра-
силівка Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта середня спеціальна. Член ВЛКСМ. 
Проживав у с. Красилівка, без певних занять. За-
арештований 06.02.1947 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За ухвалою ВТ військ МВД по Чернігівській обл. 
від 19.04.1947 р. справу припинено. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 7857-п).

Степенко Костянтин Іванович, 1906 р. н., 
с. Лукашівка Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Лукашівка, одноосібник. 
Заарештований 28.04.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 02.09.1932 р. справу припинено. На час 
другого арешту – мешканець м. Чернігів, візник 
млину. Заарештований 03.10.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Звільнений у жовтні 

1947 р. Реабілітований 28.02.1996 р., 17.03.1962 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 399, 4886).

Степенко Максим Іванович, 1901 р. н., 
с. Напорівка (приєднано до с. Лукашівка) Чер-
нігівського р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Чернігів, вантажник. Заарештований 
05.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Покарання відбував в Амурському ВТТ. 
Звільнений у 1947 р. Реабілітований 17.09.1960 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4527).

Степенко Микола Сергійович, 1909 р. н., 
с. Напорівка (приєднано до с. Лукашівка) Черні-
гівського р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Напорівка (приєднано до с. Лука-
шівка), селянин. Заарештований 21.09.1928 р. 
за ст.ст. 20-54-8 КК УСРР. 20.11.1928 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.06.1999 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.5, спр. 380).

Степика Іван Лазарович, 1874 р. н., с. Ма-
шеве Семенівського р-ну, українець. Прожи-
вав у с. Машеве, одноосібник. Заарештований 
16.05.1932 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. 28.07.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.11.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 850).

Степкін Петро Федорович, 1901 р. н., с. Куп-
чичі Сосницького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Член КП(б)У. Проживав за місцем служби, 
начальник застави 19 Олевського прикордон-
ного відділу. Заарештований 11.03.1931 р. за 
ст. 54-6 КК УСРР. 30.04.1931 р. справу припинено. 
Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9757-п).

Степовик Сергій Гаврилович, 1883 р. н., 
с. Довжик Чернігівського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Довжик, військовий ке-
рівник. Заарештований 24.12.1919 р. за службу в де-
нікінській армії. 05.02.1920 р. звільнений на під-
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писку про невиїзд. За постановою Чернігівсько-
го губревтрибуналу від 16.02.1920 р. справу при-
пинено. Реабілітований 27.11.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 426).

Степура Володимир Каленикович, 1902 р. н., 
с. Озеряни Бобровицького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем дислокації 
333 осапб 177 сд, червоноармієць. Заарештований 
25.06.1942 р. За вироком ВТ 177 сд від 25.07.1942 р. 
за ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 25.02.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16114-п).

Степура Іван Никифорович, 1890 р. н., с. Ми-
колаївка Борзнянського р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав у с. Миколаївка, завідувач шко-
ли. Заарештований 01.02.1930 р. як антирадянський 
елемент. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 18.02.1930 р. справу закрито. 
На час другого арешту – вчитель. Заарештований 
16.10.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 17.11.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.4, спр. 229, Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8594).

Степченко Іван Дмитрович, 1894 р. н., м. Бор-
зна Борзнянського р-ну, українець, освіта неза-
кінчена вища. Проживав у м. Борзна, студент. 
Заарештований 27.03.1920 р. За постановою 
особливого відділу Південно-Західного фрон-
ту від 22.04.1920 р. за службу в Добрармії ув’яз-
нений до концтабору на час громадянської вій-
ни. Реабілітований 18.12.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6871).

Стерліков Володимир Олексійович, 1889 р. н., 
смт Радуль Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Радуль, 
начальник лісоплавної дільниці. Заарештований 
23.10.1943 р. За вироком ВТ КВО від 29.03.1944 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР виправданий. Звільнений 
з-під варти 03.05.1944 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 1676-п).

Стетюха Василь Юхимович, 1893 р. н., 
с. Процівка Чернігівської обл. (приєднано до м. Ром-
ни Сумської обл.), українець, освіта середня. Про-
живав у м. Чернігів, без певних занять. Заареш-
тований 10.10.1937 р. За постановою «двійки» від 
08.12.1937 р. за проведення антирадянської діяль-
ності застосована ВМП. Розстріляний 14.12.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 23.01.1965 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12451).

Стефанін Ян Беньянович, 1865 р. н., х. Мар-
ченків (приєднано до м. Городня) Городнянсько-
го р-ну. Проживав у х. Марченків (приєднано до 
м. Городня), лісник. Заарештований 02.06.1920 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності. За 
вироком Городнянського повітового ревтрибуналу 
від 07.06.1920 р. справу припинено. Реабілітований 
30.08.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4613, оп.1, спр. 13).

Стефанов Трифон Семенович, 1892 р. н., 
м. Клинці Західної обл. (нині Брянської обл., РФ), 
росіянин, освіта початкова. Проживав у с. Кисе-
лівка Менського р-ну, священник. Заарештований 
17.11.1936 р. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 07.06.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР ув’язнений до ВТТ на 5 років. Реабілітова-
ний 04.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9534).

Стефанович Іван Федорович, 1885 р. н., с. Ба-
ба Сосницького р-ну (нині с. Покровське Мен-
ського р-ну), українець, малописьменний. Про-
живав у с. Баба (нині с. Покровське), селянин. За-
арештований 30.09.1928 р. За постановою Коле-
гії ОГПУ від 30.01.1929 р. за ст.ст. 58-10 ч. 1, 59-3 
КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 10 ро-
ків. Реабілітований 28.06.1994 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12122).

Стефанович Олександра Василівна, 1903 р. н., 
м. Станіслав (нині м. Івано-Франківськ), українка, 
освіта середня. Проживала у м. Чернігів, кур’єр 
облспоживспілки. Заарештована 08.10.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 26.12.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР ув’язне-
на до ВТТ на 10 років. Реабілітована 26.08.1989 р. 



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

329

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8750).

Стефановський Василь Іванович, 1891 р. н., 
м. Семенівка Семенівського р-ну, українець, осві-
та незакінчена вища. Проживав у м. Семенів-
ка, вчитель. Заарештований 20.07.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 28.10.1937 р. за проведення антира-
дянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 04.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
15.09.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2602).

Стефановський Іларіон Іванович, 1885 р. н., 
м. Семенівка Семенівського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Семенівка, бухгалтер. За-
арештований 22.03.1944 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 13.05.1944 р. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до 15 ро-
ків каторжних робіт. За ухвалою ВТ КВО від 
04.01.1957 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 10 
років. Згідно ст. 6 Наказу президії ВР СРСР від 
17.09.1955 р. «Про амністію» вважати не маючим 
судимості. Реабілітований 10.10.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15343-п).

Стефановський Лука Каленикович, 1887 р. н., 
с. Монастирище Ічнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Монастирище, одно-
осібник. Заарештований 08.02.1929 р. 20.04.1929 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
07.06.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 
Сибіру на 3 роки. Реабілітований 03.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3764).

Стефановський Стефан Олександрович, 
1904 р. н., м. Лозанна, Швейцарія, болгарин, осві-
та неповна середня. Проживав у м. Чернігів, на-
чальник боєпостачання в.ч. 4481, капітан. За-
арештований 28.02.1939 р. За вироком ВТ КВО 
від 21.03.1939 р. за ст.ст. 54-1 «б», 54-8, 54-11 КК 
УРСР виправданий. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 2937-п).

Стефанська Євгенія Йосипівна, 1898 р. н., 
м. Городня Городнянського р-ну, українка, осві-
та середня. Проживала у м. Керч, медсестра. 
Заарештована 07.01.1921 р. За постановою особ-
ливого відділу 9 Кубанської армії від 24.03.1921 р. 
як антирадянський елемент ув’язнена до концта-
бору на 5 років. Реабілітована 23.01.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5060).

Стех Борис Альбінович, 1906 р. н., Гроднен-
ська обл., Білорусь, поляк, освіта початко-
ва. Проживав у м. Щорс Щорського р-ну (нині 
м. Сновськ Сновського р-ну), слюсар. Заарешто-
ваний 29.11.1943 р. За вироком ВТ Білоруської 
залізниці від 18.02.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 31.07.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15225-п).

Стеценко Василь Олексійович, 1907 р. н., 
с. Коломійцівка Носівського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Коломійцівка, 
одноосібник. Заарештований 20.12.1932 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 23.03.1933 р. за ст.ст. 54-8, 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9139).

Стеценко Григорій Симонович, 1909 р. н., 
с. Петрівка (нині с. Махнівка) Бахмацького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пет-
рівка, одноосібник. Заарештований 12.05.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 26.10.1632 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 24.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6663).

Стеценко Дмитро Олександрович, 1922 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав за місцем дислокації 
550 осб 261 сд, червоноармієць. Заарештований 
25.01.1942 р. За вироком ВТ 261 сд від 07.02.1942 р. 
за ст.ст. 54-1 «г», 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР за-
суджений до ВМП. За ухвалою ВТ Південного 
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фронту від 09.03.1942 р. вирок змінено, засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. За ухвалою 
ВК ВС СРСР від 12.04.1946 р. термін покаран-
ня знижено до 5 років позбавлення волі. Реабі-
літований 18.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 15417-п).

Стеценко Євграф Пантелеймонович, 
1887 р. н., смт Олишівка Олишівського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Муром Владимирської обл., РФ, 
робітник. Заарештований 11.09.1936 р. За вироком 
спецколегії Чернігівського облсуду від 06.03.1937 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 04.06.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16121-п).

Стеценко Зіновій Андріанович, 1882 р. н., 
с. Ступаківка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сту-
паківка, одноосібник. Заарештований 28.12.1932 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної орга-
нізації. 20.09.1933 р. справу припинено. Реабі-
літований 14.08.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3888).

Стеценко Іван Андріанович, 1897 р. н., с. Сту-
паківка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сту-
паківка, одноосібник. Заарештований 28.12.1932 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної орга-
нізації. 22.05.1933 р. справу припинено. Реабі-
літований 14.08.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3888).

Стеценко Іван Демидович, 1890 р. н., с. Ки-
селівка Менського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Киселівка, одноосібник. За-
арештований 24.01.1933 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
16.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 27.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7647).

Стеценко Іван Михайлович, 1878 р. н., 

смт Дмитрівка Бахмацького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у смт Дмитрівка, одно-
осібник. Заарештований 05.10.1932 р. за ст. 54-10 
КК УСРР. 02.11.1932 р. справу припинено. Реабі-
літований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 9768-п).

Стеценко Іван Симонович, 1898 р. н., 
смт Олишівка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у смт Олишівка, без певних занять. Заарештова-
ний 08.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. 
за участь у діяльності націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 23.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10534).

Стеценко Максим Андрійович, 1884 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Борзна, пенсіонер. 
Заарештований 29.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 03.11.1937 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
14.12.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4895-4900).

Стеценко Максим Якович, 1910 р. н., 
с. Іржавець Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Іржавець, 
колгоспник. Заарештований 29.09.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
16.12.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 15.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8439).

Стеценко Микола Кузьмич, 1894 р. н., 
с. Миколаївка Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Прилуки, військовий керівник залізнич-
ної школи. Заарештований 08.03.1938 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 23.04.1939 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР виправданий. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 1756-п).
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Стеценко Микола Семенович, 1908 р. н., 
с. Свидовець Бобровицького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Свидовець, одно-
осібник. Заарештований 21.03.1931 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. 25.09.1931 р. справу припинено. 
Реабілітований 25.12.1996 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 861).

Стеценко Михайло Симонович, 1913 р. н., 
с. Петрівка (нині с. Махнівка) Бахмацького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пет-
рівка, одноосібник. Заарештований 12.05.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 11.12.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 12.06.1932 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6606).

Стеценко Олексій Никифорович, 1900 р. н., 
с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Борзна Бор-
знянського р-ну, інструктор артілі. Заарешто-
ваний 16.06.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.11.1937 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР передбачена ВМП. 
Реабілітований 05.05.1962 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4895-4900).

Стеценко Омелян Йосипович, 1862 р. н., 
с. Вирівка Конотопського повіту Чернігівської губ. 
(нині Конотопського р-ну Сумської обл.), українець, 
малописьменний. Проживав у с. Вирівка, селянин. 
Заарештований 21.02.1919 р. за проведення анти-
радянської агітації. Рішення по справі відсутнє. 
Звільнений з-під варти 07.03.1919 р. Реабілітова-
ний 31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-4609, оп.1, спр. 188).

Стеценко Параскева Григорівна, 1893 р. н., 
смт Ріпки Ріпкинського р-ну, українка, мало-
письменна. Проживала у м. Чернігів, безробіт-
на. Заарештована 20.11.1937 р. як член сім’ї зрад-
ника Батьківщини. 24.03.1938 р. справу припи-
нено. Реабілітована 31.01.1996 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 49).

Стеценко Петро Анатолійович, 1899 р. н., 

смт Дмитрівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у смт Дмитрівка, одноосібник. Заарештований 
22.02.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 13.05.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Заарештований 22.12.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл.
від 28.12.1937 р. за проведення антирадян-
ської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 10.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
20.06.1989 р., 26.07.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6812, 11032).

Стеценко Петро Андрійович, 1901 р. н., 
смт Олишівка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Талалаївка Ніжинського р-ну, колгоспник. 
Заарештований 09.08.1947 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 06.10.1947 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 7 років. Реабілітований 18.02.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15688-п).

Стеценко Петро Тарасович, 1904 р. н., 
с. Макушиха Варвинського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Макушиха, колгосп-
ник. Заарештований 03.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
18.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9310).

Стеценко Трохим Григорович, 1874 р. н., 
с. Вирівка Конотопського повіту Чернігівської губ. 
(нині Конотопського р-ну Сумської обл.), українець, 
малописьменний. Проживав у с. Вирівка, селянин. 
Заарештований 21.02.1919 р. за проведення анти-
радянської агітації. Рішення по справі відсутнє. 
Звільнений з-під варти 07.03.1919 р. Реабілітова-
ний 31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-4609, оп.1, спр. 188).

Стеценко Федір Гордійович, 1889 р. н., 
с. Яблунівка Прилуцького р-ну, українець, пись-
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менний. Проживав у с. Яблунівка, працівник 
відділу зв’язку. Заарештований 05.10.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 28.10.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив заходів 
партії, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покаран-
ня відбував у Кулойському ВТТ. Реабілітований 
14.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9617).

Стеценко Федір Прокопович, 1911 р. н., 
с. Ведмедівка Носівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Чемер Козелецько-
го р-ну, тесля. Заарештований 01.03.1932 р. За пос-
тановою судової колегії ОГПУ від 14.07.1932 р. 
за ст. 59-3 КК РСФРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки. Реабілітований 28.03.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8338-8343).

Стецик Марія Артемівна, 1899 р. н., м. Ні-
жин, українка, освіта початкова. Проживала у м. Ні-
жин, домогосподарка. Заарештована 06.11.1937 р. 
як член сім’ї зрадника Батьківщини. 24.03.1938 р. 
справу припинено. Реабілітована 26.12.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 59).

Стецик Микола Федорович, 1899 р. н., 
м. Дрогобич Львівської обл., українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Ніжин, завідувач прий-
мального пункту. Заарештований 10.09.1937 р. За 
постановою «двійки» від 04.11.1937 р. за участь 
у діяльності шпигунсько-диверсійної організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 14.11.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 15.08.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3582).

Стецун Іван Якович, 1888 р. н., с. Стрільники 
Бахмацького р-ну, українець, письменний. Про-
живав у с. Стрільники, одноосібник. Заарештова-
ний 29.10.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 06.01.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 18.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5933).

Стець Сергій Георгійович, 1901 р. н., с. Охра-
мієвичі Корюківського р-ну, українець, освіта 
середня спеціальна. Проживав у м. Щорс Щор-
ського р-ну (нині м. Сновськ Сновського р-ну), 
службовець. Заарештований 08.06.1938 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 19.03.1939 р. справу 
припинено. Реабілітований 28.06.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2709).

Стецьков Федір Олексійович, 1902 
[1903] р. н., с. Жадове Семенівського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Жадове, 
одноосібник. Заарештований 14.02.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при колегії ОГПУ 
від 06.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
15.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5533).

Стецюн Михайло Кирилович, 1906 р. н., 
с. Стрільники Бахмацького р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Стрільники, одноосібник. 
Заарештований 14.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
01.03.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
29.05.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2264).

Стецюн Терентій Григорович, 1893 р. н., 
с. Стрільники Бахмацького р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Стрільники, одно-
осібник. Заарештований 22.10.1931 р. За поста-
новою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 19.12.1931 р. за ст.ст. 54-2, 54-11, 54-12 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
За постановою Колегії ОГПУ від 11.05.1932 р. 
за ст.ст. 58-2, 58-11 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки умовно. Реабілітований 
11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11715-11718).

Стеченко Дмитро Іванович, 1925 р. н., 
с. Козероги Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, письменний. Про-
живав у с. Козероги, колгоспник. Заарештований 
12.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 23.10.1943 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 25.04.1944 р. 



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

333

справу припинено. Реабілітований 18.12.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6102).

Стеченко Прокіп Созонович, 1875 р. н., 
с. Козероги Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Козероги, чорноробо-
чий. Заарештований 01.03.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою особливої наради при Ко-
легії ГПУ УСРР від 26.04.1933 р. справу при-
пинено. Реабілітований 22.12.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6956).

Стеченко Тимофій Степанович, 1912 р. н., 
с. Ковпита Михайло-Коцюбинського (нині Черні-
гівського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав за місцем дислокації 838 бао 26 раб, 
червоноармієць. Заарештований 28.08.1942 р. 
За вироком ВТ 26 раб від 05.09.1942 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 8 років. Реабілітова-
ний 29.03.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16384-п).

Стешенко Ганна Сидорівна, 1901 р. н., с. Са-
винці Срібнянського р-ну, українка, неписьмен-
на. Проживала у с. Поділ Срібнянського р-ну, пра-
цювала поденно. Заарештована 10.05.1951 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 03.08.1951 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР засуджена 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
на 16.06.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16120-п).

Стешенко Костянтин Костянтинович, 
1878 р. н., м. Лебедин Харківської (нині Сум-
ської) обл., українець, освіта вища. Проживав у 
м. Ніжин, священник. Заарештований 13.02.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 31.03.1938 р. за участь у ді-
яльності фашистської організації церковників 
застосована ВМП. Розстріляний 08.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 22.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10990).

Стискін Борис Наумович, 1905 р. н., м. Щорс 

Щорського р-ну (нині м. Сновськ Сновсько-
го р-ну), єврей, освіта середня. Проживав за міс-
цем дислокації 21 зсп 23 зсбр, політрук. За-
арештований 30.10.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За ухвалою ВТ 23 зсбр від 25.02.1943 р. 
справу припинено, направлений на примусове 
лікування до психлікарні. Звільнений з психлі-
карні 14.05.1943 р. Реабілітований 28.05.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 6471-п).

Стишковський Дмитро Павлович, 1895 р. н., 
с. Петрушин Чернігівського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у с. Боромики Чернігівсько-
го р-ну, вчитель. Заарештований 06.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 15.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської есерівської націоналістичної 
контрреволюційної повстанської організації пе-
редбачена ВМП. Реабілітований 10.10.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4195-4196).

Стишковський Іван Арсенович, 1910 р. н., 
с. Дібрівне Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Дібрівне, секретар 
сільської ради. Заарештований 05.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 08.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 26.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7298).

Стишковський Йосип Якович, 1873 р. н., 
смт Седнів Чернігівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, комір-
ник. Заарештований 15.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
11.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 20.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5994).

Стишковський Михайло Павлович, 
1886 р. н., с. Пушкарі Ріпкинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
без певних занять. Заарештований 08.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
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нігівській обл. від 14.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 05.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1478).

Стишковський Михайло Петрович, 
1886 р. н., с. Пушкарі Ріпкинського р-ну, росіянин, 
освіта середня. Проживав у м. Чернігів, монах. За-
арештований 15.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 08.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
7 років. Реабілітований 18.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9318).

Стишковський Петро Порфирійович, 
1870 р. н., с. Дібрівне Городнянського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Дібрів-
не, одноосібник. Заарештований 27.10.1930 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. 02.11.1930 р. справу направ-
лено прокурору на припинення. Рішення по спра-
ві відсутнє. Звільнений з-під варти 02.11.1930 р. 
Реабілітований 24.04.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 10074-п).

Стовбун Сергій Семенович, 1906 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем дислокації 10 сп, червоноармієць. Заарешто-
ваний 02.06.1942 р. За вироком ВТ 45 сд Брянсько-
го фронту від 04.06.1942 р. за ст.ст. 19-58-1 «б» КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
10 років. Реабілітований 28.08.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17685-п).

Стодольський Олександр Олександрович, 
1885 р. н., м. Ніжин, єврей, освіта початкова. Про-
живав у м. Ніжин, начальник пожежної команди. 
Заарештований 23.11.1935 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 14.02.1936 р. за ст. 54-13
з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбав-
лення волі на 5 років. Реабілітований 16.07.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16140-п).

Стодоля Яків Хрисанфович, 1885 р. н., с. По-
бочіївка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Побочіївка, інспектор 
райфінвідділу. Заарештований 10.10.1944 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. 

від 11.01.1945 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 27.12.1989 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 1193-п).

Стокоз Олександр Васильович, 1900 р. н., 
м. Батурин Бахмацького р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Батурин, службовець. 
Заарештований 16.07.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. На час другого ареш-
ту – вчитель залізничної школи. Заарештова-
ний 28.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 13.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Нижньо-
Амурському ВТТ. Реабілітований 29.05.1989 р., 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5637, 8617).

Столбун Іван Федорович, 1887 р. н., с. Вага-
ничі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Вага-
ничі, колгоспник. Заарештований 07.03.1944 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 11.04.1944 р. справу 
припинено. Реабілітований 28.10.1996 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 664).

Столинець Григорій Давидович, 1897 р. н., 
с. Сибереж Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Сибереж, одноосібник. 
Заарештований 17.02.1931 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. За постановою від 15.06.1931 р. включений 
в загальну операцію по вилученню куркулів. На 
час другого арешту – колгоспник. Заарештова-
ний 05.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 15.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив заходів партії, ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Покарання відбував у Байкало-Амурсько-
му ВТТ. Реабілітований 25.03.1996 р., 15.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 410, 9844).

Столинець Іван Давидович, 1890 р. н., 



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

335

с. Сибереж Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Чернігів, діловод. Заареш-
тований 09.04.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітований 19.06.1967 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8733-8747).

Столинець Федір Миколайович, 1899 р. н., 
с. Довжик Чернігівського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Довжик, голова колгос-
пу. Заарештований 11.05.1944 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. 14.09.1944 р. справу припинено. Реа-
білітований 31.10.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4450).

Столиця Захар Григорович, 1893 р. н., 
смт Олишівка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Чернігів, асенізатор. Заарештований 27.10.1936 р. 
За вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
06.03.1937 р. за ст. 54-12 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 3 роки. Реабілітова-
ний 08.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16121-п).

Столиця Микола Гордійович, 1885 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, діловод. Заарештований 03.11.1930 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 01.06.1931 р. спра-
ву припинено. На час другого арешту – бухгал-
тер. Заарештований 10.07.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 26.09.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР 
застосована ВМП. Розстріляний 29.09.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.02.1998 р., 
28.08.1989 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9966-п, Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9245).

Столиця Микола Костянтинович, 1898 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Проживав 
у м. Чернігів, чорноробочий. Заарештований 
15.06.1927 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ОГПУ від 02.09.1927 р. за ст. 73 КК УСРР 
висланий до Комі АРСР на 3 роки. За постано-

вою від 24.03.1928 р. термін покарання знижено 
на 1/4. Реабілітований 30.01.1995 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12163).

Столп Данило Гаврилович, 1898 р. н., 
смт Варва Варвинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав за місцем дислокації 
267 окулаб 14 ур, червоноармієць. Заарештований 
09.01.1943 р. За вироком ВТ 55 А від 28.01.1943 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 12.09.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17299-п).

Столяров Йосип Михайлович, 1881 р. н., 
м. Новогеоргіївськ Херсонської губ., українець, 
освіта вища. Проживав у м. Остер Козелецько-
го р-ну, агроном. Заарештований 14.06.1920 р. за 
службу в денікінській армії. Звільнений за амніс-
тією 03.08.1920 р. 24.02.1921 р. справу закрито. 
Помер 20.02.1921 р. Реабілітований 29.01.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1457).

Столяров Петро Никифорович, 1894 р. н., 
с. Якличі Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Архангельськ, РФ, 
чорноробочий. Заарештований 20.01.1933 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 08.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7453).

Стопченко Федір Семенович, 1897 р. н., с. Ки-
риківка Охтирського р-ну Харківської обл. (нині 
смт Кириківка Великописарівського р-ну Сум-
ської обл.), українець, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, начальник ветеринарного управління 
Чернігівського облЗО. Заарештований 04.07.1937 р. 
За вироком ВК ВС СРСР в м. Київ від 14.10.1937 р. 
за ст.ст. 54-8, 54-9, 54-11 КК УРСР засуджений 
до ВМП. Розстріляний 15.10.1937 р. у м. Київ. 
Реабілітований 22.09.1956 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 3112-п).

Стороженко Анатолій Васильович, 1905 р. н., 
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смт Одинківка (приєднано до м. Дніпро), украї-
нець, освіта вища. Проживав у м. Чернігів, стар-
ший інженер. Заарештований 14.01.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 24.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянського угруповання застосована ВМП.
Розстріляний 17.05.1938 р. Реабілітований 
25.10.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3815).

Стороженко Володимир Васильович, 
1928 р. н., с. Кинашівка Борзнянського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Член ВЛКСМ. Проживав за 
місцем дислокації в.ч. 61989, військовослужбовець. 
Заарештований 22.12.1949 р. За вироком ВТ військ 
МВД по Чернігівській обл. від 13.06.1950 р. за 
ст. 54-12 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 10 років. За ухвалою ВК ВС СРСР 
від 28.04.1954 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 5 років. Покарання відбу-
вав у Китойському ВТТ. Звільнений 02.06.1954 р. 
Реабілітований 31.07.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14611-п).

Сторожук Опанас Іванович, 1895 р. н., с. Борт-
ків Золочівського р-ну Львівської обл., українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем роботи, 
продавець (бурякорадгосп Носівського р-ну). 
Заарештований 30.12.1937 р. За постановою 
«двійки» від 11.02.1938 р. за ст. 54-6 КК УРСР 
застосована ВМП. Розстріляний 26.02.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 12.11.1991 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11873).

Сторчак Євлампій Семенович, 1888 р. н., 
с. Омбиш Борзнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Омбиш, чорно-
робочий. Заарештований 30.12.1920 р. За поста-
новою Чернігівського губЧК від 03.03.1921 р. 
за співробітництво з гетьманською владою 
ув’язнений до концтабору на 5 років. За 
постановою Чернігівської губЧК від 19.04.1921 р. 
термін покарання знижено до 3 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований 31.01.1995 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12218).

Сторчак Зіновій Федорович, 1880 р. н., с. Гір-
ки Новгород-Сіверського р-ну, українець, освіта 
початкова. Без постійного місця проживання, без 
певних занять. Заарештований 19.04.1935 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 12.07.1935 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 5 років. На час другого арешту – 
мешканець с. Гірки, колгоспник. Заарештований 
04.07.1937 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
21.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Реабілітова-
ний 14.04.1992 р., 02.09.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 1830-п, 2287-п).

Сторчак Купріян Семенович, 1887 р. н., 
с. Омбиш Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Омбиш, одноосібник. 
Заарештований 01.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
31.07.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
28.01.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1031).

Сторчак Сава Іванович, 1908 р. н., с. Омбиш 
Борзнянського р-ну, українець, письменний. Про-
живав у с. Омбиш, одноосібник. Заарештований 
18.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 25.10.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 років. Реабілітований 07.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6007).

Сторчак Федір Михайлович, 1911 р. н., 
смт Дмитрівка Бахмацького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Гайворон Бахмацько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 25.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 09.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 21.06.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7071).

Сторчак Харлампій Іванович, 1866 р. н., 
с. Омбиш Борзнянського р-ну, росіянин, непись-
менний. Проживав у с. Омбиш, селянин. Заарешто-
ваний 15.12.1920 р. За постановою Чернігівської 
губЧК від 03.03.1921 р. за співробітництво з 
гетьманською владою ув’язнений до концтабору 
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на 5 років. За постановою Чернігівської губЧК від 
19.04.1921 р. термін покарання знижено до 3 років 
позбавлення волі. Реабілітований 31.01.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12218).

Сторчак Яків Іванович, 1901 р. н., с. Омбиш 
Борзнянського р-ну, росіянин, письменний. Про-
живав у с. Омбиш, селянин. Заарештований 
15.12.1920 р. За постановою Чернігівської губЧК 
від 03.03.1921 р. за співробітництво з гетьман-
ською владою ув’язнений до концтабору на 5 років 
умовно. Реабілітований 31.01.1995 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12218).

Стось Степан Іванович, 1926 р. н., с. Радомка 
Холминського (нині Семенівського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислокації 
3 осб 158 осбр, червоноармієць. Заарештований 
03.09.1944 р. За вироком ВТ 25 А від 03.11.1944 р. 
за ст.ст. 58-1 «а», 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 28.05.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17476-п).

Стось Яків Онисимович, 1898 р. н., с. Радом-
ка Холминського (нині Семенівського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Радомка, 
колгоспник. Заарештований 12.09.1939 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 15.11.1939 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 6 років. Реабілітова-
ний 15.01.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16043-п).

Стотик-Москаленко Марія Устинівна, 
1898 р. н., Віленська губ., Польща, литовка, мало-
письменна. Проживала у м. Ніжин, колгоспни-
ця. Заарештована 17.12.1937 р. За постановою 
«двійки» від 03.02.1938 р. за шпигунство засто-
сована ВМП. Розстріляна 26.02.1938 р. у м. Чер-
нігів. Реабілітована 04.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9554).

Стоян Михайло Петрович, 1928 р. н., с. Чер-
няхівка Ніжинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації в.ч. 0556, 

військовослужбовець. Заарештований 19.07.1950 р. 
За вироком спеціального табірного суду ВТТ «ВО» 
МВД СРСР від 03.08.1950 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
За вироком судової колегії в кримінальних спра-
вах ВС РРФСР від 15.07.1955 р. міру покарання 
знижено до 5 років позбавлення волі. Звільнений 
23.10.1954 р. Реабілітований 04.01.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16318-п).

Страздинь Ян Мартинович, 1894 р. н., м. Він-
дава (нині м. Вентспілс) Латвія, латиш, освіта ви-
ща. Член ВКП(б). Проживав у м. Харків, полков-
ник, викладач Військово-Господарської Академії 
РККА. Заарештований 14.03.1938 р. за ст.ст. 54-1 
«б», 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР. 17.03.1940 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.06.1999 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 7495-п).

Стратилат Леонтій Васильович, 1893 р. н., 
с. Макіївка Лосинівського (нині Носівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ма-
кіївка, одноосібник. Заарештований 18.02.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 10.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 10 років. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
22.12.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за участь 
у діяльності українського націоналістичного 
контрреволюційного повстанського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 30.11.1988 р., 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8155, 10029).

Стратилат Максим Маркович, 1906 р. н., 
с. Макіївка Лосинівського (нині Носівського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ма-
кіївка, одноосібник. Заарештований 11.04.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 23.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
03.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 09.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
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10 років. Покарання відбував у Байкало-Амурсько-
му ВТТ. Реабілітований 25.07.1989 р., 22.08.1991 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5153, 11811).

Стратилат Марко Прокопович, 1884 р. н., 
с. Макіївка Лосинівського (нині Носівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ма-
кіївка, одноосібник. Заарештований 13.03.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 21.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
07.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за участь 
у діяльності українського націоналістичного 
контрреволюційного повстанського угруповання 
застосована ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 20.06.1989 р., 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5199, 10029).

Страшний Василь Андрійович, 1894 р. н., 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Бахмач Бахмацького р-ну, 
без певних занять. Заарештований 14.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстіля-
ний 09.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.03.1962 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4892).

Страшний Омелян Васильович, 1886 р. н., 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Бахмач, селянин. За-
арештований 28.12.1921 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної організації. 19.12.1922 р. звіль-
нений на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 29.01.1923 р. 
справу припинено. На час другого арешту – 
мешканець с. Бахмач Бахмацького р-ну, вчитель 
співу у школі. Заарештований 26.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 25.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-

ний 17.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
24.09.1999 р., 27.03.1965 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 6706, Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7862).

Стребний Григорій Прокопійович, 1892 р. н., 
м. Сталіно (нині м. Донецьк), технорук. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 20.09.1937 р. 
за ст. 54-7 КК УРСР засуджений до ВМП. 
Розстріляний 21.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 13.09.1958 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 4879-п).

Стрелок Наталія Григорівна, 1902 р. н., 
с. Кобижча Бобровицького р-ну, українка, непись-
менна. Проживала у с. Кобижча, домогосподарка. 
Заарештована 25.09.1943 р. За вироком ВТ КВО 
від 21.04.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засудже-
на до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
на 13.11.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17221-п).

Стремоухов Іван Гаврилович, 1912 р. н., 
с. Благодатне Кореневського р-ну Курської обл., 
РФ, росіянин, освіта початкова. Проживав за міс-
цем дислокації 873 сп 276 сд, помічник командира 
взводу. Заарештований 06.10.1941 р. За вироком 
ВТ 276 сд від 15.10.1941 р. за ст.ст. 19-58-1 «б» 
КК РРФСР засуджений до ВМП. Реабілітова-
ний 29.05.1997 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17818-п).

Стретович Всеволод Іванович, 1908 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Проживав 
у м. Чернігів, без певних занять. Заарештований 
26.01.1929 р. За постановою Колегії ОГПУ від 
08.07.1929 р. за ст.ст. 20-54-8 КК УСРР висланий 
на Урал на 3 роки. Реабілітований 19.10.1990 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4665).

Стрешенець Олексій Лук’янович, 1895 р. н., 
с. Лемеші Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Лемеші, одноосібник. 
Заарештований 05.10.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
23.11.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий 
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до Північного краю на 3 роки. Заарештова-
ний 04.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив колгоспного будівництва, застосована 
ВМП. Розстріляний 27.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 03.07.1989 р., 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3615. 10774).

Стрешенець Семен Григорович, 1903 р. н., 
с. Лемеші Козелецького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Лемеші, одноосіб-
ник. Заарештований 09.04.1929 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
12.07.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
04.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3666).

Стрешенець [Стрішенець] Іван Порфирі-
йович, 1897 р. н., с. Лемеші Козелецького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лемеші, 
одноосібник. Заарештований 09.04.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
12.07.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. За постановою «трійки» 
при ПП ОГПУ Північного краю від 21.04.1932 р. 
висланий на спецпоселення. Реабілітований 
04.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3666).

Стрешна Феодосія Іванівна, 1866 р. н., с. Ки-
нашівка Борзнянського р-ну, українка, неписьмен-
на. Проживала у с. Кинашівка, домогосподарка. За-
арештована 24.10.1924 р. за ст. 76 п. 1 КК УСРР. 
За вироком Чернігівського губернського суду від 
29.05.1925 р. справу припинено. Звільнена з-під 
варти 13.02.1925 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3887).

Стрешний Василь Аркадійович, 1880 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кинашівка, одноосібник. 
Заарештований 15.03.1930 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
Рішення по справі відсутнє. Звільнений з-під 
варти 24.03.1930 р. Реабілітований 29.06.1998 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8138).

Стрешний Василь Аркадійович, 1880 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Кинашівка, одно-
осібник. Заарештований 29.05.1930 р. За поста-
новою від 16.11.1930 р. за ст. 54-8 КК УСРР спра-
ву направлено на припинення. Рішення відсутнє. 
Звільнений з-під варти 16.11.1930 р. Реабілітова-
ний 29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8138).

Стрешний Василь Аркадійович, 1882 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Кинашівка, селянин. 
Заарештований 24.10.1924 р. за ст. 76 п. 1 КК УСРР. 
За вироком Чернігівського губернського суду 
від 29.05.1925 р. справу припинено. Звільнений 
з-під варти 13.02.1925 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3887).

Стрешний Григорій Феодосійович, 1876 
[1874] р. н., с. Кинашівка Борзнянського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Кинашівка, 
селянин. Заарештований 24.10.1924 р. за ст. 76 п. 1 
КК УСРР. За вироком Чернігівського губернсько-
го суду від 29.05.1925 р. справу припинено. На час 
другого арешту – одноосібник. Заарештований 
15.03.1930 р. за ст. 54-8 КК УСРР. Звільнений 
з-під варти 24.03.1930 р. Рішення по справі відсут-
нє. Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3887, 8138).

Стрешний Дмитро Якович, 1884 р. н., с. Ки-
нашівка Борзнянського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Кинашівка, одноосібник. 
Заарештований 15.03.1930 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
Рішення по справі відсутнє. Звільнений з-під 
варти 24.03.1930 р. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8138).

Стрешний Іван Васильович, 1894 р. н., с. Ки-
нашівка Борзнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Кинашівка, одно-
осібник. Заарештований 15.03.1930 р. за ст. 54-8 КК 
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УСРР. Рішення по справі відсутнє. Звільнений з-під 
варти 24.03.1930 р. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8138).

Стрешний Ігнат Васильович, 1912 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Кинашівка, одноосібник. 
Заарештований 15.03.1930 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
Рішення по справі відсутнє. Звільнений з-під 
варти 24.03.1930 р. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8138).

Стрешний Кирило Омелянович, 1902 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кинашівка, селянин. За-
арештований 24.10.1924 р. за ст. 76 п. 1 КК УСРР. 
За вироком Чернігівського губернського суду від 
29.05.1925 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 13.02.1925 р. Заарештований 02.06.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 13.11.1931 р. за ст. 54-8 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 10 років. Реабі-
літований 23.11.1988 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3887, 8138).

Стрешний Омелян Свиридович, 1863 
[1864] р. н., с. Кинашівка Борзнянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Кина-
шівка, селянин. Заарештований 24.10.1924 р. за 
ст. 76 п. 1 КК УСРР. За вироком Чернігівсько-
го губернського суду від 29.05.1925 р. справу 
припинено. Звільнений з-під варти 13.02.1925 р. 
Заарештований 15.03.1930 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
Рішення по справі відсутнє. Звільнений з-під 
варти 24.03.1930 р. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3887, 8138).

Стрешний Петро Феодосійович, 1879 
[1878] р. н., с. Кинашівка Борзнянського р-ну, украї-
нець, письменний. Проживав у с. Кинашівка, селя-
нин. Заарештований 24.10.1924 р. за ст. 76 п. 1 КК 
УСРР. За вироком Чернігівського губернського суду 
від 29.05.1925 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 13.02.1925 р. Заарештований 15.03.1930 р. 

за ст. 54-8 КК УСРР. Рішення по справі відсутнє. 
Звільнений з-під варти 24.03.1930 р. Реабілітований 
29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3887, 8138).

Стрешний Степан [Стефан] Андрійович, 
1903 р. н., с. Кинашівка Борзнянського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Кинашів-
ка, селянин. Заарештований 24.10.1924 р. за 
ст. 76 п. 1 КК УСРР. За вироком Чернігівського 
губернського суду від 29.05.1925 р. справу при-
пинено. Звільнений з-під варти 20.03.1925 р. За-
арештований 29.05.1930 р. за ст. 54-8 КК УСРР. За 
постановою від 20.07.1930 р. справу направлено 
прокурору на припинення. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 29.06.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3887, 8138).

Стрешний Феодосій Омелянович, 1896 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Кинашівка, селянин. 
Заарештований 24.10.1924 р. за ст. 76 п. 1 КК УСРР. 
За вироком Чернігівського губернського суду 
від 29.05.1925 р. справу припинено. Звільнений 
з-під варти 13.02.1925 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3887).

Стрєльбицький Іван Володимирович, 
1879 р. н., смт Богородчани Богородчанського р-ну 
Івано-Франківської обл., українець, освіта вища. 
Проживав у с. Бирине Новгород-Сіверського р-ну, 
лісний технік. Заарештований 05.06.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.09.1938 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 03.10.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8712).

Стрижак Григорій Миколайович, 1907 р. н., 
с. Високе Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Галайбине Борзнянсько-
го р-ну, тесля. Заарештований 24.12.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив 
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заходів партії, застосована ВМП. Розстріля-
ний 04.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
22.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10958).

Стрижак Дмитро Петрович, 1910 р. н., с. Ви-
соке Борзнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Високе, робітник залізни-
ці. Заарештований 23.09.1932 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
20.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9142).

Стрижак Іван Єгорович, 1911 р. н., смт По-
норниця Понорницького (нині Коропського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у смт По-
норниця, колгоспник. Заарештований 19.03.1935 р. 
27.03.1935 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За вироком Чернігівського облсуду від 26.08.1935 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 543-п).

Стрижак Марія Федорівна, 1882 р. н., с. Яду-
ти Борзнянського р-ну, українка, освіта середня. 
Проживала у с. Високе Борзнянського р-ну, до-
могосподарка. Заарештована 08.10.1932 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 03.11.1932 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР ув’язнена до ВТТ на 3 роки. Реабілітована 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9882).

Стрижак Михайло Овсійович, 1893 р. н., 
с. Високе Борзнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Високе, одноосібник. 
Заарештований 08.10.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
14.12.1932 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’яз-
нений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
12.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6585).

Стрижак Михайло Федорович, 1902 р. н., 
с. Галайбине Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Галайбине, одноосібник. 

Заарештований 28.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6576).

Стрижак Мойсей Феофанович, 1889 р. н., 
с. Василиця (приєднано до м. Черкаси), українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем роботи, 
слюсар переправи у Михайло-Коцюбинсько-
му р-ні. Заарештований 05.07.1941 р. За вироком 
ВТ військ НКВД по Київській обл. від 01.08.1941 р. 
за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 09.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15134-п).

Стрижак Петро Федотович, 1878 р. н., с. Висо-
ке Борзнянського р-ну, українець, неписьмен-
ний. Проживав у с. Високе, одноосібник. Заареш-
тований 01.02.1930 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ГПУ УСРР від 04.03.1930 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 3 роки. Реабілітований 19.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6051).

Стрижак Яків Андрійович, 1912 р. н., с. Ви-
соке Борзнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Високе, не працював. За-
арештований 16.02.1934 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
21.04.1934 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
10.08.1934 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2371).

Стрижак Яків Петрович, 1913 р. н., с. Висо-
ке Борзнянського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Високе, робітник. Заарештований 
26.12.1932 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 20.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9142).

Стрижевський Костянтин Іванович, 
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1884 р. н., с. Брагинці Варвинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Брагин-
ці, колгоспник. Заарештований 09.12.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 14.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11337).

Стриженко Петро Омелянович, 1876 р. н., 
с. Миколаївка Полтавської губ., українець, мало-
письменний. Проживав у м. Ніжин, робітник. За-
арештований 01.03.1933 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
27.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 27.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7444).

Стрикун Марія Микитівна, 1923 р. н., с. Пет-
рівка Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала у с. Петрівка, 
без певних занять. Заарештована 14.10.1943 р. за 
проведення антирадянської агітації. 27.12.1943 р. 
справу припинено. Реабілітована 28.10.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 666).

Стрілець Пантелій Лазарович, 1880 р. н., 
с. Наумівка Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Наумівка, без певних 
занять. Заарештований 23.09.1937 р. За вироком 
виїзної сесії Чернігівського облсуду в м. Корюків-
ка від 27.03.1939 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 7 років. 
За ухвалою судової колегії в кримінальних спра-
вах ВС УРСР від 25.06.1939 р. вирок скасовано, 
справу направлено на новий розгляд. За вироком 
виїзної сесії Чернігівського облсуду в м. Городня 
від 09.08.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР за-
суджений до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. 
Реабілітований 16.06.1993 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 2893-п).

Стрілець Юхим Феодосійович, 1879 р. н., 
с. Вейсбахівка (нині с. Білорічиця) Прилуцько-

го р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Вейсбахівка (нині с. Білорічиця), одноосіб-
ник. Заарештований 03.04.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 12.07.1932 р. справу припинено. Реабі-
літований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5121).

Стрішенець Мирон Терентійович, 1876 р. н., 
с. Лемеші Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Лемеші, одноосібник. 
Заарештований 26.01.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
23.02.1930 р. як антирадянський елемент висла-
ний до Північного краю на 3 роки. Реабілітова-
ний 16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9905).

Стрішенець Павло Лук’янович, 1901 р. н., 
с. Лемеші Козелецького р-ну, українець, освіта 
середня спеціальна. Проживав у с. Авдіївка По-
норницького (нині Сосницького) р-ну, вчитель. За-
арештований 10.09.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 03.12.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Відбував покарання у Вятсько-
му ВТТ. Реабілітований 02.04.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3336).

Стрішенець Петро Юхимович, 1905 р. н., 
с. Новики Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Новики, одноосіб-
ник. Заарештований 19.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10381).

Стрішний Іван Васильович, 1895 р. н., с. Ки-
нашівка Борзнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Кинашівка, одноосібник. 
Заарештований 24.02.1931 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
12.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 27.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7715).
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Стрішний Іван Іванович, 1904 р. н., с. Ки-
нашівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кинашівка, одноосібник. 
Заарештований 20.03.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 14.09.1933 р. увязнений до 
ВТТ на 3 роки умовно. Реабілітований 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10524).

Стрішний Олексій Гаврилович, 1896 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
спеціальна. Проживав у с. Кинашівка, секретар 
артілі. Заарештований 27.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 03.11.1937 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
14.12.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4895-4900).

Строгий Григорій Іларіонович, 1900 р. н., 
с. Новий Білоус Чернігівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Новий Білоус, 
колгоспник. Заарештований 14.11.1935 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 11.02.1936 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 5 років. Реабілітований 05.05.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 519-п).

Строгий Іван Кирилович, 1891 р. н., с. Галиця 
Ніжинського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Галиця, одноосібник. Заарештова-
ний 22.02.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 03.03.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10110).

Строгий Іван Олексійович, 1888 р. н., с. Мит-
ченки Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Мит-
ченки, одноосібник. Заарештований 29.09.1943 р. 
за ст.ст. 54-1 «а», 54-2 КК УРСР. 22.02.1944 р. спра-
ву закрито. Реабілітований 18.12.1997 р. (Держ-

архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6109).

Строгий Лаврентій Кирилович, 1876 р. н., 
с. Галиця Ніжинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Галиця, селянин. Заарешто-
ваний 31.12.1928 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 05.04.1929 р. за 
ст. 58-10 ч. 1 КК РСФРР позбавлений права про-
живання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, 
означених губерніях і округах та УСРР на 3 роки. 
Реабілітований 04.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3642).

Строгий Михайло Дмитрович, 1900 р. н., 
с. Новий Білоус Чернігівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, чор-
норобочий. Заарештований 16.12.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
22.02.1938 р. за проведення контрреволюційної 
агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував у Красноярському ВТТ. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9509).

Строгий Пантелій Кирилович, 1888 р. н., 
с. Галиця Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у м. Ні-
жин, грабар. Заарештований 14.08.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 08.09.1937 р. за проведення контр-
революційної агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11534).

Строєв Олександр Миколайович, 1898 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Борзна. Заарештований 
05.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської повстанської організа-
ції  застосована ВМП. Розстріляний 21.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держ-
хархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8757).

Стромко Яків Омелянович, 1896 р. н., с. Но-
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ва Басань Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Нова Басань, одноосіб-
ник. Заарештований 31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 01.03.1933 р. справу припинено. Реабі-
літований 30.01.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 9508-п).

Строчило Іван Григорович, 1909 р. н., с. Пе-
револочна Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Переволочна, селянин. 
Заарештований 09.05.1928 р. За вироком Прилу-
цького окрсуду від 21.08.1928 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 5 ро-
ків. Реабілітований 30.08.1991 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 14757-п).

Строчило Микола Федорович, 1899 р. н., с. Пе-
револочна Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Переволочна, робітник. 
Заарештований 02.01.1933 р. згідно з п. 4 постано-
ви РНК УСРР від 11.11.1932 р. 12.01.1933 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9506-п).

Струбицький Онуфрій Іванович, 1895 р. н., 
с. Бабино Старосамбірського р-ну Львівської обл., 
українець, освіта вища. Проживав у м. Київ, вчи-
тель. Заарештований 12.07.1938 р. за ст.ст. 54-6, 
54-10 ч. 1 КК УРСР. 09.03.1939 р. справу припи-
нено. Реабілітований 25.07.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3385).

Струк Артем Микитович, 1891 р. н., с. Паш-
ківка Ніжинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Пашківка, одноосібник. 
Заарештований 25.10.1930 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки. На час другого арешту 
– мешканець м. Ніжин, слюсар. Заарештова-
ний 19.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 22.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 27.10.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 26.04.1989 р., 25.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4751, 10412).

Струк Іван Савович, 1883 р. н., с. Пашківка 
Ніжинського р-ну, українець, письменний. Про-
живав у с. Пашківка, одноосібник. Заарештований 
23.10.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 31.07.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.01.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1020).

Струк Макар Савович, 1887 р. н., с. Пашків-
ка Ніжинського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Пашківка, одноосібник. Заарешто-
ваний 23.10.1930 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 15.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5571).

Струк Микола Федорович, 1888 р. н., м. Зна-
м’янка Кіровоградської обл., українець, малопись-
менний. Без постійного місця проживання, кол-
госпник. Заарештований 16.03.1932 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. 22.04.1932 р. звільнений на під-
писку про невиїзд. 15.05.1932 р. справу припине-
но. Реабілітований 18.04.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2183).

Струк Михайло Семенович, 1905 р. н., с. Ба-
каївка Ічнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Бакаївка, одноосібник. За-
арештований 28.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 23.08.1931 р. справу припинено. 
Реабілітований 18.12.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6399).

Струк Олена Василівна, 1903 р. н., с. Хотуни-
чі Городнянського (нині Сновського) р-ну, україн-
ка, неписьменна. Проживала у с. Хотуничі, до-
могосподарка. Заарештована 02.04.1942 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. 07.05.1942 р. справу припи-
нено. Реабілітована 29.07.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3000).

Струк Петро Максимович, 1885 р. н., с. То-
машівка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Томашівка, колгоспник. 
Заарештований 11.10.1931 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
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21.12.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
28.11.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9514).

Струк Семен Григорович, 1882 р. н., с. Бакаїв-
ка Ічнянського р-ну, українець. Проживав у с. Ба-
каївка, одноосібник. Заарештований 28.03.1931 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 23.08.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 18.12.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6399).

Струц Василь Павлович, 1895 р. н., с. Тиниця 
Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Тиниця, колгоспник. Заарештова-
ний 15.03.1938 р. за ст.ст. 54-6, 54-10 КК УРСР. 
02.07.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1437).

Струц Григорій Степанович, 1895 р. н., с. Ти-
ниця Бахмацького р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Тиниця, колгоспник. Заареш-
тований 03.07.1941 р. За вироком ВТ військ НКВД 
по Чернігівській обл. від 23.08.1941 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 2, 54-11 КК УРСР засуджений до ВМП. Заги-
нув при евакуації до м. Новосибірськ. Реабілі-
тований 15.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 15461-п).

Струц Дмитро Омелянович, 1888 р. н., с. Ти-
ниця Бахмацького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Тиниця, колгоспник. Заареш-
тований 12.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 13.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Відбував покарання у Волзько-
му ВТТ. Реабілітований 09.11.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1109).

Струц Опанас Якович, 1897 р. н., с. Нехаїв-
ка Коропського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Нехаївка, одноосібник. За-
арештований 21.11.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 03.12.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації ув’язне-

ний до ВТТ на 10 років. Покарання відбував у 
Каргопольському ВТТ. Реабілітований 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11427).

Струц [Струць] Андрій Стефанович [Сте-
панович], 1898 р. н., с. Тиниця Бахмацького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Тини-
ця, одноосібник. Заарештований 30.12.1932 р. за 
ст. 54-8 КК УСРР. 26.01.1933 р. справу припине-
но. Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 9969-п).

Стукач Степан Леонтійович, 1899 р. н., Ки-
ївська обл., українець, освіта вища. Проживав у 
с. Булахів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
вчитель. Заарештований 27.06.1950 р. За пос-
тановою особливої наради при МГБ СРСР 
від 23.09.1950 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР 
висланий на поселення до Красноярського краю. 
Реабілітований 17.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9435).

Стулов Олександр Іванович, 1904 р. н., 
м. Москва, РФ, росіянин, освіта початкова. Про-
живав у м. Кролевець Чернігівської (нині Сум-
ської) обл., рахівник. Заарештований 27.10.1936 р. 
За постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 09.07.1937 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності ув’язнений до ВТТ на 5 років. Пока-
рання відбував у Північно-Східному ВТТ. Реабі-
літований 11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11128).

Ступак Андрій Якович, 1898 р. н., с. Бурів-
ка Тупичівського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бурів-
ка, колгоспник. Заарештований 16.07.1941 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Київській обл. від 
19.08.1941 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 09.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15137-п).

Ступак Данило Васильович, 1892 р. н., 
с. Дубовий Гай Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
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м. Прилуки, двірник. Заарештований 09.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 10.12.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 17.08.1959 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4160).

Ступак Демид Макарович, 1901 р. н., 
с. Дубовий Гай Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Дубовий Гай, колгоспник. Заарештований 
04.07.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 29.01.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1544).

Ступак Іван Васильович, 1896 р. н., с. Ду-
бовий Гай Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Дубовий Гай, одноосібник. Заарештований 
05.02.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 18.01.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8219).

Ступак Іван Іванович, 1870 р. н., с. Довжик 
Чернігівського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Довжик, одноосібник. Заареш-
тований 15.01.1931 р. за ст. 54-13 КК УСРР. 
07.03.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5055).

Ступак Максим Давидович, 1875 р. н., с. Би-
рине Новгород-Сіверського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Бирине, колгоспник. 
Заарештований 23.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
27.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 04.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10849).

Ступак Михайло Денисович, 1899 р. н., 

м. Чернігів, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Чернігів, рахівник. Заарештований 
18.10.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 17.12.1930 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 24.11.1956 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2684).

Ступак Петро Денисович, 1896 р. н., м. Чер-
нігів, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Чернігів, судовий виконавець. Заарештований 
18.10.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 17.12.1930 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 24.11.1956 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2684).

Ступак Петро Кіндратович, 1883 р. н., с. Дов-
жик Чернігівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Чернігів, робітник. Заареш-
тований 08.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 
09.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
18.04.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2148).

Ступак Степан Макарович, 1913 р. н., 
с. Дубовий Гай Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Дубовий Гай, колгоспник. Заарештований 
04.07.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 29.01.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1544).

Ступак Федір Гнатович, 1900 р. н., с. Дубо-
вий Гай Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Яблунів-
ка Прилуцького р-ну, бухгалтер. Заарештований 
11.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 14.11.1937 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 08.10.1969 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8043).

Ступак Яків Макарович, 1911 р. н., 
с. Дубовий Гай Яблунівського (нині Прилуцько-
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го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Дубовий Гай, колгоспник. Заарештований 
04.07.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 29.01.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1544).

Ступич Михайло Іванович, 1881 р. н., с. Жо-
відь Городнянського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Жовідь, 
одноосібник. Заарештований 16.04.1938 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 13.02.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки, за ст. 54-11 КК УРСР виправда-
ний. Загинув 19.08.1939 р., відбуваючи покаран-
ня. Реабілітований 12.08.1960 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 245-п).

Ступченко Петро Семенович, 1908 р. н., 
с. Гурбинці Срібнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем дислокації 1 б 
54 осбр, червоноармієць. Заарештований у червні 
1942 р. За вироком ВТ 54 осбр від 05.07.1942 р. 
за ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР виправданий. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 5343-п).

Стурза Іван Трохимович, 1875 р. н., с. Коза-
цьке Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Ко-
зацьке, одноосібник. Заарештований 13.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 27.02.1930 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 11.09.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5178).

Стус Олександр Іванович, 1902 р. н., с. Коза-
цьке Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Коза-
цьке, голова ревізійної коміссії. Заарештований 
30.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 02.04.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2344).

Стусенко Борис Микитович, 1911 р. н., м. Київ, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Ніжин, 

помічник завідувача санстанції. Заарештований 
11.07.1941 р. За вироком ВТ військ НКВД по Ки-
ївській обл. від 21.07.1941 р. за ст. 54-2 КК УРСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 06.08.1941 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 18.11.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15469-п).

Стягайло Володимир Павлович, 1893 р. н., 
с. Хрипівка Городнянського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у с. Хрипівка, одноосіб-
ник. Заарештований 25.12.1932 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
19.06.1933 р. за ст. 54-2 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки. Покарання відбував у 
Дмитровському ВТТ. Реабілітований 17.06.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3973-3985).

Стягайло Григорій Павлович, 1896 р. н., 
с. Хрипівка Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Хрипівка, одноосіб-
ник. Заарештований 08.03.1933 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
15.05.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки умовно. На час другого 
арешту – колгоспник. Заарештований 29.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 17.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 17.06.1958 р., 25.10.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3973-3985, 3823).

Стягайло Федір Павлович, 1902 р. н., с. Хри-
півка Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Хрипівка, колгоспник. 
Заарештований 10.01.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
25.04.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.12.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 963).

Суббота Василь Денисович, 1906 р. н., с. Жа-
дове Семенівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Жадове, колгоспник. 
Заарештований 23.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
28.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
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ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 14.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8681).

Суббота [Субота] Володимир Петрович, 
1872 [1873] р. н., с. Жадове Семенівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Нов-
город-Сіверський, член правління кредит-
ної спілки. Заарештований 15.10.1920 р. за про-
ведення контрреволюційної агітації. 13.12.1920 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 17.10.1921 р. 
справу припинено. На час другого арешту – 
робітник артілі. Заарештований 18.08.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 09.09.1937 р. за розповсюдження 
провокаційних чуток про війну ув’язнений до 
ВТТ на 8 років. Реабілітований у січні 1999 р., 
29.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 1313, Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1588).

Суботський Василь Володимирович, 
1907 р. н., м. Ніжин, українець, малописьменний. 
Проживав у м. Ніжин, столяр. Заарештований 
24.04.1938 р. за ст. 54-11 КК УРСР. 07.01.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 20.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2653).

Суворов Абрам Борисович, 1900 р. н., 
с. Білки Попільнянського р-ну Київської (нині 
Житомирської) обл., єврей, освіта середня. Про-
живав у м. Корюківка Корюківського р-ну, дирек-
тор райкультмагу. Заарештований 19.11.1936 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 09.03.1937 р. за проведення контрреволюцій-
ної агітації ув’язнений до ВТТ на 5 років. 
Покарання відбував у Північно-Східному ВТТ. 
Загинув 07.03.1938 р. Реабілітований 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10509).

Суворов Григорій Петрович, 1904 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець, освіта середня. Член 
ВКП(б) з 1929 р. Проживав за місцем дислока-

ції 21 сп 7 сд КВО, політрук. Заарештований 
19.05.1938 р. За вироком виїзної сесії ВК ВС 
СРСР від 29.09.1938 р. за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 10 ро-
ків. Загинув 19.10.1941 р. відбуваючи покарання у 
м. Магадан. Реабілітований 22.07.1958 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 7140-п).

Сугак Іван Якович, 1920 р. н., с. Журавка 
Варвинського р-ну, українець, освіта середня. 
Член ВЛКСМ. Проживав за місцем дислока-
ції аеродромної роти 256 авіабази ВПС ЧБФ, 
червонофлотець. Заарештований 03.10.1941 р. За  
вироком ВТ Ленінградського військово-морсько-
го гарнізону від 29.11.1941 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санк-
ції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 19.07.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16373-п).

Сугоняк Василь Матвійович, 1891 р. н., 
с. Хороше Озеро Комарівського (нині Борзнян-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Хороше Озеро, писар. Заарештований 
26.09.1943 р. За вироком ВТ КВО від 17.03.1944 р. 
за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 04.01.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16037-п).

Сударкін Іван Олександрович, 1902 р. н., 
с. Заболотьє Костянтинівського (нині Сергієво-
Посадського) р-ну Московської обл., РФ, росіянин, 
освіта середня спеціальна. Проживав за місцем 
дислокації в.ч. 5243, капітан, командир артдивізіо-
ну. Заарештований 22.06.1938 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 17.11.1939 р. 
за участь у антирадянському військовому заколо-
ті ув’язнений до ВТТ на 3 роки. Реабілітований 
04.09.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2134).

Судьбін Григорій Гендарович, 1882 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта середня спеціальна. Прожи-
вав у с. Веркіївка (нині с. Вертіївка), вчитель. 
Заарештований 18.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
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від 28.04.1938 р. за участь у діяльності антира-
дянської української націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
23.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12327).

Сукач Дмитро Семенович, 1899 р. н., с. Олій-
ники Холминського (нині Корюківського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Олій-
ники, колгоспник. Заарештований 10.08.1937 р. За
вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
14.01.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. Реабілітова-
ний 24.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14949-п).

Сукач Павло Прохорович, 1903 р. н., смт Ло-
синівка Ніжинського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у смт Лосинівка, одноосіб-
ник. Заарештований 18.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6756).

Сукач Петро Євстратович, 1899 р. н., с. Ка-
тичев Комаринського р-ну Поліської обл. (нині 
Брагінського р-ну Гомельської обл., Білорусь), 
білорус, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 158 б 12 інжмінбр, червоноармієць. 
Заарештований 08.01.1943 р. За вироком ВТ 
12 інжмінбр від 23.01.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 28.08.1996 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17661-п).

Сукницький Павло Романович, 1897 р. н., 
с. Петрівка Городнянського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пет-
рівка, одноосібник. Заарештований 08.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 01.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7185).

Суколен Григорій Захарович, 1910 р. н., 
с. Дроздовиця Городнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Ваганичі Го-
роднянського р-ну, колгоспник. Заарештований 
10.03.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 13.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 263).

Суколен Петро Іванович, 1890 р. н., с. Дроз-
довиця Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Дроздовиця, одноосібник. 
Заарештований 17.01.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 02.04.1933 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Загинув, відбуваючи по-
карання. Реабілітований 11.10.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3740).

Сукретний Антон Григорович, 1894 р. н., 
с. Булахів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бу-
лахів, селянин. За вироком Чернігівського губ-
ревтрибуналу від 16.02.1920 р. за участь у діяль-
ності Союзу хліборобів-власників засуджений до 
ВМП. Реабілітований 20.06.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4612, оп.1, спр. 35).

Сукретний Гордій Трохимович, 1886 р. н., 
с. Булахів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець. Проживав у с. Булахів, без певних 
занять. Заарештований 10.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.09.1937 р. за проведення контрреволюційної 
агітації, скерованої на підрив заходів партії, 
застосована ВМП. Розстріляний 15.09.1937 р. 
Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9229).

Сукретний Григорій Гнатович, 1910 р. н., 
с. Сивухи Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Бобруйки Козелецько-
го р-ну, тесля. Заарештований 19.10.1943 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 30.03.1944 р. справу 
припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6088).
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Сукретний Ілля Григорович, 1900 р. н., 
с. Булахів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Бу-
лахів, одноосібник. Заарештований 22.03.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 25.04.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8614).

Сукретний Спиридон Антонович, 1879 р. н., 
с. Булахів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Бу-
лахів, одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 14.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 5 років. 
Звільнений 29.10.1935 р. За постановою особливої 
наради при НКВД СРСР від 28.04.1945 р. судимість 
знято. Реабілітований 20.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6813).

Сукретний Яків Гаврилович, 1893 р. н., 
с. Булахів Козелецького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Чернігів, завідувач скла-
ду. Заарештований 19.08.1947 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 30.01.1948 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 2, 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 26.10.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16200-п).

Сулимент Яків Федорович, 1885 р. н., с. Ков-
чин Куликівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Ковчин, одноосібник. Заарешто-
ваний 11.02.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 07.03.1930 р. 
за ст.ст. 7-54-10 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 3 роки. Реабілітований 28.04.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5310).

Сулимкович Надія Іллівна, 1913 р. н., с. Та-
расові Велички Любецького р-ну (нині с. Тараса 
Шевченка Ріпкинського р-ну), українка, освіта 
середня. Проживала у м. Чернігів, кухарка. За-
арештована 27.01.1944 р. За вироком ВТ військ 

НКВД по Чернігівській обл. від 17.05.1944 р. за 
ст. 54-3 КК УРСР засуджена до позбавлення волі 
на 7 років. Реабілітована 11.07.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14499-п).

Сулій Василь Милентійович, 1880 р. н., с. Во-
лодькова Дівиця Носівського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Володькова Діви-
ця, селянин. Заарештований 08.12.1921 р. за прове-
дення контрреволюційної агітації. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 22.05.1922 р. 
справу припинено за амністією. Реабілітований 
21.09.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 6906).

Сулій Леонтій Хомич, 1898 р. н., с. Червоні 
Партизани (нині с. Володькова Дівиця) Носівсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Червоні Партизани (нині с. Володькова Діви-
ця), одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 11.01.1931 р. справу припине-
но. Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 118).

Сулій Петро Якович, 1926 р. н., с. Червоні 
Партизани (нині с. Володькова Дівиця) Носівсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації 268 сп 48 сд, ст. сержант. 
Заарештований 24.11.1947 р. За вироком ВТ 10 гв. 
ск від 08.01.1948 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР за-
суджений до позбавлення волі у ВТТ на 7 років. 
Реабілітований 10.07.1989 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 11202-п).

Сулім Григорій Андрійович, 1882 р. н., с. Ду-
бовий Гай Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Дубовий Гай, одноосіб-
ник. Заарештований 05.02.1930 р. За постано-
вою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.05.1930 р. за ст. 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 5 років. Реабілітований 
18.01.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8219).

Сулім Іван Демидович, 1922 р. н., с. Карпи-
лівка Остерського (нині Козелецького) р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у с. Карпилів-
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ка, колгоспник. Заарештований 17.02.1939 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 17.02.1939 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 317-п).

Сулім Леонтій Омелянович, 1873 р. н., 
с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Грем’яч, селя-
нин. 24.03.1928 р. взятий на підписку про не-
виїзд. За вироком надзвичайної сесїї Глухівсько-
го окружного суду від 07.07.1928 р. за ст. 54-13 
КК УСРР засуджений до позбавлення волі на 5 
років. За вироком надзвичайної сесїї Глухівсько-
го окружного суду від 27.04.1929 р. вирок зміне-
но, засуджений до позбавлення волі на 3 роки 
4 місяці. Реабілітований 29.12.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16292-п).

Сулім Ольга Яківна, 1918 р. н., с. Грем’яч 
Новгород-Сіверського р-ну, українка, освіта серед-
ня. Проживала у с. Ваганово Всеволозького р-ну 
Ленінградської обл., РФ, діловод. Заарештована 
03.11.1949 р. За вироком судової колегії в кри-
мінальних справах Чернігівського облсуду від 
27.04.1950 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК 
УРСР засуджена до позбавлення волі на 10 років. 
Звільнена 31.10.1955 р. Реабілітована 15.01.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16042-п).

Сулімов Архип Якович, 1910 р. н., с. Петрів-
ка Прилуцького р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав за місцем роботи, пакувальник па-
рашутів в.ч. 157. Заарештований 20.10.1937 р. за 
ст.ст. 54-1 «б», 54-7 КК УРСР. 16.01.1938 р. спра-
ву припинено. Звільнений з-під варти 17.01.1938 р. 
Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9968-п).

Сулковський Іван Іванович, 1891 р. н., 
м. Гомель, Білорусь, росіянин, освіта середня. Про-
живав у м. Чернігів, бухгалтер. Заарештований 
02.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.09.1938 р. за 
проведення шпигунської діяльності застосова-
на ВМП. Розстріляний 24.09.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 26.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11264).

Сумко Варфоломій Власович, 1883 р. н., 
с. Погорільці Холминського (нині Семенівсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Погорільці, одноосібник. Заарештований 
15.04.1930 р. за ст.ст. 54-10, 56-16 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 20.07.1930 р. справу припинено. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5758).

Сумневич Федір Олександрович, 1885 р. н., 
смт Муровані Курилівці Новоушицького пові-
ту Кам’янець-Подільської губ. (нині Муровано-
куриловецького р-ну Вінницької обл.), українець, 
освіта вища. Проживав у с. Любитів Ковельсько-
го р-ну Волинської обл., одноосібник. Заарешто-
ваний 23.12.1939 р. За постановою особливої 
наради при НКВД СРСР від 12.05.1941 р. як 
соціально-небезпечний елемент висланий до 
Казахстану на 5 років. Реабілітований 26.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8749).

Суницький Дмитро Григорович, 1901 р. н., 
с. Кислі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кислі, одноосібник. За-
арештований 18.03.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 19.01.1932 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 5 років. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9939).

Суницький Іван Григорович, 1909 р. н., с. Ки-
слі Ріпкинського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Кислі, одноосібник. Заарештова-
ний 18.03.1931 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 19.01.1932 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 5 років. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9939).

Суницький Михайло Григорович, 1902 р. н., 
с. Кислі Ріпкинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Кислі, одноосібник. За-
арештований 18.03.1931 р. За постановою судової 
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«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 19.01.1932 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР висланий до Північ-
ного краю на 5 років. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9939).

Суперека Яків Корнійович, 1882 р. н., с. Ста-
ра Басань Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Стара Басань, одноосіб-
ник. Заарештований 26.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7072).

Супик Дмитро Пилипович, 1896 р. н., смт Ко-
роп Коропського р-ну, українець. Проживав 
у смт Короп, артист театру. Заарештований 
09.08.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської націоналістичної повстанської організації. 
14.01.1939 р. справу закрито. (ГДА СБ України, 
м. Суми. – Спр. 121-п).

Супоницький Леонід Юхимович, 1906 р. н., 
м. Прилуки, єврей, освіта середня. Член ВКП(б). 
Проживав за місцем дислокації, ст. лейтенант, 
начальник хімслужби 40 сд. Заарештований 
07.07.1938 р. за ст.ст. 58-1 «б», 58-7, 58-8, 58-11 
КК РРФСР. 19.05.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5701).

Супонько Прохор Тимофійович, 1884 р. н., 
с. Євдокольє Погарського р-ну Західної обл. (нині 
Брянської обл., РФ), росіянин, освіта початкова. 
Проживав у смт Короп Коропського р-ну, плано-
вик. Заарештований 02.04.1938 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 1, 54-11 КК УРСР. 05.05.1939 р. справу припине-
но. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1407).

Супрун Андрій Іванович, 1907 р. н., с. Ла-
віркове Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем служби, черво-
ноармієць пожежної команди військового скла-
ду № 906. За вироком ВТ гарнізону м. Вологда 

Архангельського ВО від 21.11.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років, за ст.ст. 19-58-1 «а» КК РРФСР виправда-
ний. Реабілітований 24.02.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Суми. – Спр. 13260-п).

Супрун Андрій Сергійович, 1901 р. н., с. Но-
вий Биків Бобровицького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Новий Биків, одно-
осібник. Заарештований 14.12.1932 р. за ст. 54-10
КК УСРР. 21.02.1933 р. справу припинено. Звіль-
нений з-під варти 16.02.1933 р. Реабілітова-
ний 23.01.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9712-п).

Супрун Василь Платонович, 1910 р. н., 
с. Держанівка Носівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем дислокації 
11 гв. сд 33 гв. сп, червоноармієць. Заарештова-
ний 18.07.1942 р. За вироком ВТ 11 гв. сд від 
05.08.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 6 ро-
ків. Реабілітований 30.05.1995 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 16977-п).

Супрун Віталій Харитонович, 1893 р. н., 
смт Короп Коропського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Вільне Коропсько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 14.08.1933 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 05.03.1934 р. 
справу припинено. Реабілітований 08.05.2013 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8586-8588).

Супрун Гнат Лазарович, 1885 р. н., с. Про-
летарське Батуринського р-ну (нині с. Поліське 
Коропського р-ну), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Пролетарське (нині с. Поліське), 
колгоспник. Заарештований 17.03.1938 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 26.02.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР виправданий. Звільнений 
з-під варти 26.02.1940 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 879-п).

Супрун Данило Петрович, 1914 р. н., с. Дер-
жанівка Носівського р-ну, українець, освіта 



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

353

початкова. Проживав у с. Хрещате Олишівського 
(нині Козелецького) р-ну, колгоспник. Заарешто-
ваний 11.03.1937 р. За вироком Чернігівського 
облсуду від 07.06.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 3 ро-
ки. Реабілітований 10.04.1992 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 654-п).

Супрун Іван Васильович, 1907 р. н., 
с. Іржавець Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Іржавець, чорноробочий. 
Заарештований 24.10.1945 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 26.03.1946 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітований 09.07.1992 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15833-п).

Супрун Іван Леонтійович, 1897 р. н., 
с. Іржавець Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 
1320 сп 413 сд, червоноармієць. Заарештований 
19.03.1943 р. За вироком ВТ 50 А від 15.04.1943 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 28.08.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17666-п).

Супрун Іван Микитович, 1913 р. н., с. Лі-
сові Хутори Носівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Лісові Хутори, кол-
госпник. Заарештований 31.10.1935 р. 12.12.1935 р. 
справу припинено. Звільнений з-під варти 
16.12.1935 р. Реабілітований 16.11.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16645-п).

Супрун Іван Петрович, 1915 р. н., с. Дей-
манівка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Дейманівка, колгоспник. 
Заарештований 14.11.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 06.03.1937 р. справу припинено. Реабі-
літований 29.05.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2442).

Супрун Іван Якович, 1891 р. н., с. Коломій-
цівка Носівського р-ну, українець, неписьмен-
ний. Проживав у с. Коломійцівка, одноосібник. 
Заарештований 03.11.1937 р. За постановою 

«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
27.12.1993 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11975).

Супрун Костянтин Якович, 1899 р. н., с. Ко-
ломійцівка Носівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Коломійцівка, одно-
осібник. Заарештований 13.02.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 26.02.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 5 років. 
Реабілітований 29.12.1988 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8200).

Супрун Олександр Іванович, 1909 р. н., 
смт Сосниця Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Сосниця, робітник арті-
лі. Заарештований 26.04.1946 р. За вироком ВТ 
військ МВД по Чернігівській обл. від 29.06.1946 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16935-п).

Супрун Олександр Федорович, 1882 р. н., 
с. Бондарівка Сосницького р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Бондарівка, одно-
осібник. Заарештований 15.10.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5215).

Супрун Павло Григорович, 1886 р. н., с. Ма-
кіївка Лосинівського (нині Носівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ма-
кіївка, одноосібник. Заарештований 24.10.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 05.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 5 ро-
ків. Реабілітований 16.11.1988 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8127).

Супрун Парасковія Кузьмівна, 1894 р. н., 
смт Сосниця Сосницького р-ну, українка. Про-
живала у с. В’юнище (приєднано до смт Сосниця) 



354

Реабілітовані історією. Чернігівська область

Сосницького р-ну, домогосподарка. За поста-
новою особливої наради при МГБ СРСР від 
20.05.1947 р. як член сім’ї зрадника Батьківщи-
ни вислана до Північно-Казахстанської обл. Казах-
ської РСР на 5 років. Реабілітована 26.06.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12351).

Супрун Петро Васильович, 1899 р. н., 
смт Мала Дівиця Малодівицького (нині При-
луцького) р-ну, українець, письменний. Проживав 
у смт Мала Дівиця, без певних занять. Заарештова-
ний 11.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 14.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої на 
підрив колгоспного будівництва, ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. 19.02.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 06.09.1991 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12454).

Супрун Пилип Микитович, 1879 р. н., 
с. Мартинівка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Мартинівка, одноосіб-
ник. Заарештований 12.04.1929 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
05.07.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 04.04.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12372).

Супрун Сергій Семенович, 1891 р. н., 
м. Шостка Глухівського повіту Чернігівської губ. 
(нині Сумської обл.), освіта домашня. Проживав 
у м. Шостка, начальник охорони Шосткинського 
порохового заводу. Заарештований 10.01.1920 р. 
як антирадянський елемент. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 11.05.1920 р. 
справу припинено. Реабілітований 15.02.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1802).

Супрун Федір Кузьмич, 1891 р. н., с. В’юни-
ще (приєднано до смт Сосниця) Сосницького р-ну, 
українець. Проживав у с. В’юнище (приєднано до 
смт Сосниця), робітник. За постановою особли-
вої наради при МГБ СРСР від 20.05.1947 р. як 
член сім’ї зрадника Батьківщини висланий до 

Північно-Казахстанської обл. Казахської РСР 
на 5 років. Реабілітований 26.06.1995 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12351).

Супрун Федір Сидорович, 1921 р. н., с. По-
лошки Глухівського р-ну Сумської обл., українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Сліпород Глу-
хівського р-ну Сумської обл., робітник. За-
арештований 20.06.1946 р. За вироком ВТ військ 
МВД по Чернігівській обл. від 13.09.1946 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 27.11.1995 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17225-п).

Супрун Харитон Єгорович, 1879 р. н., с. Леля-
ки Варвинського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Леляки, одноосібник. Заареш-
тований 18.10.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 22.02.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. На час другого арешту – колгоспник. 
Заарештований 03.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 30.05.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5750, 1532).

Супрун Яків Аврамович, 1913 р. н., с. Про-
летарське (нині Поліське) Коропського р-ну, укра-
їнець. Проживав у м. Ніжин, студент. Заареш-
тований 31.12.1934 р. За вироком спецколегії Чер-
нігівського облсуду від 20.04.1935 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення волі 
на 3 роки. Реабілітований 19.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14958-п).

Супруненко Василь Корнійович, 1879 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у м. Носівка, тесля. 
Заарештований 18.09.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.12.1937 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції, розповсюдження провокаційних чуток ув’яз-
нений до ВТТ на 10 років. Покарання відбу-
вав у Томсько-Асінському ВТТ. Реабілітований 
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14.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1883).

Супруненко Венедикт Васильович, 1914 р. н., 
смт Мала Дівиця Прилуцького р-ну, росіянин, 
освіта початкова. Проживав за місцем служби, 
червонофлотець, трюмний машиніст вартового 
корабля Червонопрапорного Балтійського фло-
ту. Заарештований 29.08.1937 р. За вироком ВТ 
Червонопрапорного Балтійського флоту від 
19.11.1937 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Покарання відбував 
у Кулойському ВТТ. Звільнений 27.10.1939 р. За 
постановою пленуму ВС СРСР від 23.09.1939 р. 
вирок скасовано. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 6474-п).

Супруненко Гаврило Григорович, 1886 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Боротьба Прилуцько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 03.02.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 5 років. 
Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2814).

Супруненко Денис Іванович, 1900 р. н., 
с. Степові Хутори Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Степові Хутори, 
одноосібник. Заарештований 25.10.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
13.01.1930 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
08.05.1930 р. висланий до Далекосхідного краю на 
3 роки. Реабілітований 03.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3770).

Супруненко Іван Кіндратович, 1874 
[1879] р. н., с. Степові Хутори Носівського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Степові 
Хутори, одноосібник. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 02.08.1929 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Заарештований 19.10.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 

22.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 27.10.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 14.07.1989 р., 
25.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3631, 10172).

Супруненко Тихон Олексійович, 1909 р. н., 
с. Хутір Зайців Добрянського р-ну (приєднано 
до с. Горностаївка Ріпкинського р-ну), українець, 
письменний. Проживав у с. Хутір Зайців (приєдна-
но до с. Горностаївка), одноосібник. Заарештований 
22.09.1939 р. За вироком Чернігівського облсуду від 
01.11.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 3 роки. За ухвалою ВС УРСР 
від 04.12.1939 р. вирок скасовано. Звільнений з-під 
варти 09.12.1939 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 392-п).

Сурай Євдоким Іванович, 1893 р. н., с. Біль-
мачівка Бахмацького (нині Ічнянського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Фастівці 
Бахмацького р-ну, без певних занять. Звинувачу-
вався за ст. 54-11 КК УСРР. 29.05.1933 р. взятий 
на підписку про невиїзд. 04.11.1933 р. справу при-
пинено. Заарештований 19.10.1939 р. За вироком 
спецколегії Чернігівського облсуду від 06.02.1940 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 4 роки. Реабілітований 28.10.1991 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2050, 
ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15269-п).

Сурай Іван Васильович, 1896 р. н., с. Біль-
мачівка Бахмацького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Більмачів-
ка, робітник артілі. Заарештований 15.04.1931 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 01.11.1931 р. справу 
припинено. Звільнений з-під варти 24.04.1931 р. 
Реабілітований 27.02.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 453).

Суржик Василь Герасимович, 1871 р. н., 
с. Вересоч Куликівського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Вересоч, одноосібник. За-
арештований 03.11.1929 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 18.01.1930 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений права про-
живання в Москві, Ленінграді, відповідних гу-
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

берніях та УСРР з прикріпленням до визначено-
го місця проживання на 3 роки. Реабілітований 
13.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3700).

Суржик Григорій Якимович, 1898 р. н., 
с. Змітнів Менського (нині Сосницького) р-ну, укра-
їнець, письменний. Проживав у с. Змітнів, одно-
осібник. Заарештований 15.11.1931 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 03.02.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9834).

Суржик Іван Глібович, 1888 р. н., с. Змітнів 
Менського (нині Сосницького) р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Змітнів, одноосібник. 
Заарештований 07.01.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
03.02.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9834).

Суржик Сергій Глібович, 1892 р. н., с. Зміт-
нів Менського (нині Сосницького) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Змітнів, одно-
осібник. Заарештований 07.01.1932 р. за ст. 54-11 
КК УСРР. 07.04.1932 р. звільнений на підпис-
ку про невиїзд. 05.06.1932 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9834).

Суржик Сила Михайлович, 1893 р. н., с. Ве-
ресоч Куликівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Вересоч, колгоспник. 
Заарештований 02.01.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 23.05.1933 р. справу припинено. Реабілі-
тований 21.04.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2212).

Суржик Степан Кузьмич, 1896 р. н., с. Вере-
соч Куликівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Вересоч, кравець. Заарешто-
ваний 21.11.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 31.12.1932 р. 

за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. Покарання відбував у Архангель-
ській обл. Реабілітований 30.07.1966 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6540).

Сурмач Василь Васильович, 1919 р. н., с. Са-
синівка Пирятинського р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта середня. Проживав у с. Буди Ку-
ликівського (нині Чернігівського) р-ну, вчитель. 
Заарештований 24.02.1949 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 13.05.1949 р. за ст. 54-10 ч. 2 
з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбав-
лення волі на 10 років. За постановою президії 
ВС УРСР від 09.10.1954 р. термін покарання 
знижено до 5 років 5 місяців позбавлення волі. 
Реабілітований 10.12.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15570-п).

Сурмачевський Василь Леонтійович, 
1899 р. н., с. Кунашівка Ніжинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Химо-Ря-
бушине (нині с. Перебудова) Ніжинського р-ну, 
робітник лісництва. Заарештований 28.03.1944 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
24.10.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 15 років. За ухвалою ВТ 
КВО від 18.03.1955 р. вирок змінено, засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Звільнений 
06.04.1955 р. Реабілітований 27.07.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14551-п).

Сурмило Михайло Дементійович, 1897 р. н., 
м. Городня Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Мелітополь Запорі-
зької обл., службовець. Заарештований 09.04.1927 р. 
За постановою особливої наради при Коле-
гії ОГПУ від 25.11.1927 р. за ст. 58-6 КК РСФРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки, за амністією 
термін ув’язнення скорочено на чверть. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
08.07.1929 р. позбавлений права проживання в 
Москві, Ленінграді, Києві, Одесі, Ростові-на-Дону, 
означених губерніях і прикордонних губерніях на 
3 роки. Реабілітований 25.03.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12392).

Суровець Роман Євтихійович, 1906 р. н., 
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с. Бакланова Муравійка Куликівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бак-
ланова Муравійка, колгоспник. Заарештований 
19.05.1949 р. За вироком ВТ КВО від 01.09.1949 р. 
за ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. За постановою пленуму ВС 
СРСР від 22.03.1955 р. за ст. 54-3 КК УРСР ви-
рок змінено, засуджений до позбавлення волі на 
5 років. Звільнений 07.06.1955 р. Реабілітова-
ний 04.05.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16469-п).

Сусло Костянтин Дмитрович, 1896 р. н., 
с. Пізнопали Ріпкинського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Пізнопали, одно-
осібник. Заарештований 25.06.1929 р. За виро-
ком Чернігівського окрсуду від 18.08.1929 р. за 
ст.ст. 7-54-10 КК УСРР засуджений до позбавлен-
ня волі на 2 роки та вислання після відбуття 
покарання за межі Чернігівської обл. на 2 роки. 
Реабілітований 30.06.1999 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-328, оп.6, спр. 284).

Сусло Митрофан Парамонович, 1888 р. н., 
с. Серединка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Серединка, одноосібник. Заарештований 
07.08.1929 р. За вироком Чернігівського окрсуду 
від 26.11.1929 р. за ст.ст. 20-54-8 КК УСРР засудже-
ний до позбавлення волі з суворою ізоляцією на 3 
роки та вислання за межі Чернігівської та суміж-
них округ. Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.6, спр. 328).

Сусло Олександра Андріївна, 1921 р. н., 
с. Суслівка Ріпкинського р-ну, українка, освіта се-
редня. Проживала у с. Суслівка, колгоспниця. За-
арештована 18.11.1943 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 08.07.1944 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР ув’язнена до ВТТ на 5 
років. Реабілітована 21.05.1990 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11751).

Сусський Олександр Пилипович, 1886 р. н., 
м. Батурин Бахмацького р-ну, українець, освіта 
вища. Проживав у м. Чернігів, референт. За-
арештований 07.03.1938 р. За постановою «трійки» 

при УНКВД по Чернігівській обл. від 24.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 17.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10009).

Суфан Антон Михайлович, 1876 р. н., 
с. Тростянка Борзнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Тростянка, селя-
нин. Заарештований 06.01.1922 р. за підозрою у 
контрреволюційній діяльності. 30.01.1922 р. звіль-
нений на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 17.06.1922 р. 
справу припинено. Реабілітований 30.05.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 5121).

Суфон Федір Антонович, 1898 р. н., с. Тро-
стянка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тростянка, одноосібник. 
Заарештований 19.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
14.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4621).

Суха Ольга Павлівна, 1878 р. н., м. Шостка 
Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), українка, 
освіта початкова. Проживала у м. Шостка, домо-
господарка. Заарештована 18.05.1921 р. як анти-
радянський елемент. 29.06.1921 р. звільнена 
на підписку про невиїзд. За постановою Чер-
нігівського губревтрибуналу від 11.11.1921 р. 
справу припинено за амністією. Реабілітована 
30.05.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 4778).

Суханов Іван Петрович, 1916 р. н., с. Арда-
тово Дубьонського р-ну, Республіка Мордовія, 
РФ, росіянин, освіта початкова. Проживав у 
м. Носівка Носівського р-ну, помічник начальника 
пожежної охорони. Заарештований 08.10.1943 р. 
За постановою від 09.02.1944 р. за ст. 54-1 «б» 
КК УСРР направлений до спецтабору НКВД 
для фільтрації. Реабілітований 31.10.1997 р. 
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(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4449).

Суханов Олександр Миколайович, 1900 р. н., 
м. Стародуб Чернігівської губ. (нині Брянської обл.,
РФ), росіянин, освіта початкова. Проживав у 
м. Стародуб, селянин. Заарештований 13.02.1919 р. 
за службу в гетьманських військах. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 21.07.1919 р. 
справу припинено. Звільнений з-під варти 
26.07.1919 р. Реабілітований 13.08.1998 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 112).

Сухачева Аполінарія Іванівна, 1922 р. н., 
смт Нижня Дуванка Старобільського р-ну Воро-
шиловградської обл. (нині Сватівського р-ну Лу-
ганської обл.), українка, освіта незакінчена вища. 
Проживала у м. Харків, бухгалтер. Заарештова-
на 07.11.1947 р. За вироком ВТ військ МВД по 
Чернігівській обл. від 16.02.1948 р. за ст.ст. 54-1 
«а», 54-11 КК УРСР засуджена до позбавлення во-
лі на 10 років. Звільнена 19.01.1955 р. Реабіліто-
вана 10.06.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15806-п).

Сухий Василь Григорович, 1900 р. н., м. Шо-
стка Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Шостка, 
практикант на хімічному заводі. Заарештова-
ний 18.05.1921 р. як антирадянський елемент. 
29.06.1921 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 11.11.1921 р. справу припинено за амністією. 
Реабілітований 30.05.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 4778).

Сухин Іван Сергійович, 1910 р. н., с. Оболоння 
Коропського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Оболоння, одноосібник. За поста-
новою чекістського відділу партизанського заго-
ну «За Родину» від 24.08.1942 р. за співробітниц-
тво з окупаційною адміністрацією застосована 
ВМП. Розстріляний 24.08.1942 р. Реабілітований 
23.08.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12367).

Сухина Іван Михайлович, 1904 р. н., с. Буди-

ще Коропського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Будище, одноосібник. Заареш-
тований 15.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.04.1933 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7445).

Сухина Микола Михайлович, 1906 р. н., 
с. Будище Коропського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Будище, одноосібник. 
Заарештований 15.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.04.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7445).

Сухина Петро Мефодійович, 1899 р. н., 
с. Смяч Тупичівського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Смяч, 
завідувач молочної ферми. Заарештований 
22.09.1937 р. 25.06.1938 р. звільнений на підпис-
ку про невиїзд. Заарештований 10.09.1938 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 10.04.1939 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 238-п).

Сухина Феодосій Михайлович, 1899 р. н., 
с. Будище Коропського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Будище, одноосібник. За-
арештований 15.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.04.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7445).

Сухина Яків Степанович, 1898 р. н., с. Ле-
мешівка Городнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Лемешівка, коваль. За-
арештований 26.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
16.04.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
29.05.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2302).

Сухицький Гнат Несторович, 1919 р. н., 
с. Гірки Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав за місцем навчання, 
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курсант 30 учтп. Заарештований 11.01.1943 р. 
За вироком ВТ Челябінського гарнізону від 
25.01.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 09.06.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15749-п).

Сухицький Євстрат Васильович, 1883 р. н., 
с. Тупичів Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Тупичів, колгоспник. 
Заарештований 15.04.1938 р. За вироком Чернігів-
ського облсуду від 19.05.1939 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1,
54-11 КК УРСР виправданий, звільнений з-під 
варти 06.05.1939 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 259-п).

Сухобок Максим Антонович, 1894 р. н., 
с. Миколаївка Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Миколаївка, одноосіб-
ник. Заарештований 16.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5213).

Сухобок Микола Васильович, 1905 р. н., 
с. Перелюб Корюківського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Золотницьке 
Корюківського р-ну, колгоспник. Заарештований 
03.08.1948 р. За вироком ВТ військ МВД по 
Чернігівській обл. від 22.03.1949 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 25 
років. Звільнений 25.10.1955 р. Реабілітований 
07.10.1955 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. –
Спр. 4935-п).

Сухобок Олексій Архипович, 1892 р. н., 
с. Перелюб Корюківського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Перелюб, завідувач 
крамниці. Заарештований 15.10.1936 р. За ви-
роком спецколегії Чернігівського облсуду від 
31.03.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. Звіль-
нений 24.07.1942 р. Реабілітований 19.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15168-п).

Сухобок Степан Архипович, 1901 р. н., с. Пе-
релюб Корюківського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Перелюб, заступник голо-
ви сільпо. Заарештований 06.03.1938 р. За поста-
новою особливої наради при НКВД СРСР від 
17.01.1940 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 5 років. Реабілітований 
27.04.1963 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6189).

Суховеєнко Іван Данилович, 1893 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, бухгалтер. Заарештований 13.04.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 19.04.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської української націона-
лістичної повстанської організації застосована 
ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 14.06.1958 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3436).

Суховеєнко Олександр Данилович, 
1903 р. н., м. Ніжин, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Ніжин, технік-будівельник. За-
арештований 02.11.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 19.11.1937 р. 
за участь у діяльності шпигунсько-диверсійної 
організації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Від-
бував покарання в Амурському ВТТ. Звільне-
ний 02.11.1947 р. Заарештований 22.07.1949 р. За 
постановою особливої наради при МГБ СРСР 
від 26.10.1949 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР 
висланий на поселення до Красноярського 
краю. Звільнений 07.10.1954 р. Реабілітований 
16.11.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2979, 2980).

Суховей Іван Романович, 1914 р. н., с. Хороше 
Озеро Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав за міс-
цем дислокації в.ч. 4495, червоноармієць. Заареш-
тований 09.09.1937 р. За вироком ВТ в.ч. 4434 
КВО від 27.05.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 3 роки. 
За ухвалою ВТ КВО від 17.07.1938 р. справу зак-
рито. (Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 1101).
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Суховей Тетяна Данилівна, 1918 р. н., с. Дро-
бишів Новгород-Сіверського р-ну, українка, осві-
та вища. Проживала у с. Дробишів, вчитель. За-
арештована 31.03.1948 р. За вироком Чернігів-
ського облсуду від 22.11.1948 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджена до позбавлення волі на 10 років. 
За постановою Президії ВС УРСР від 08.04.1955 р. 
вирок змінено, засуджена до позбавлення волі 
на 7 років. Звільнена 29.06.1955 р. Реабілітова-
на 23.09.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16174-п).

Суходол Хома Ничипорович, 1886 р. н., Грод-
ненська губ., білорус, освіта середня. Проживав 
у с. Хоробичі Городнянського р-ну, начальник за-
лізничної станції. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 08.02.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 14.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8581).

Суходольський Едуард Карлович, 1903 р. н., 
Віленська губ., поляк. Проживав у м. Сновськ 
Сновського р-ну, робітник залізниці. Заарештова-
ний 18.10.1930 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 21.12.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 02.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6319).

Суходольський Євген Орестович, 1892 р. н., 
смт Мала Дівиця Малодівицького (нині При-
луцького) р-ну, українець, освіта незакінчена ви-
ща. Проживав у м. Прилуки, плановик. Заареш-
тований 31.01.1938 р. За постановою особливої на-
ради при НКВД СРСР від 11.01.1940 р. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР висланий до Красноярського краю на 
5 років. Відбував покарання в Єнісейському районі 
Красноярського краю. Реабілітований 30.04.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3323).

Суходуб Василь Вакулович, 1903 р. н., с. Му-
тин Кролевецького р-ну Чернігівської (нині Сум-
ської) обл., українець, освіта початкова. Виключе-
ний з ВКП(б) у зв’язку з арештом. Проживав у с. Му-
тин, голова сільради. Заарештований 13.03.1938 р. 

За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 24.04.1938 р. за участь у діяль-
ності антирадянської військово-націоналістичної 
української повстанської організації застосована 
ВМП. Розстріляний 17.05.1938 р. За постановою 
бюро Чернігівського обкому компартії України 
від 03.07.1989 р. реабілітований у партійному від-
ношенні (посмертно). Реабілітований 23.09.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3938).

Сухойван Зіновій Юхимович, 1890 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну. Проживав у 
с. Носелівка, селянин. Заарештований 08.03.1922 р. 
За вироком виїзної сесії Чернігівського губ-
ревтрибуналу від 08.03.1922 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до БУПРу на 
3 місяці. Реабілітований 30.05.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 5231).

Сухойван Леонтій Андрійович, 1894 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Носелівка, одноосібник. 
Заарештований 29.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
27.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
23.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9993).

Сухойван Олексій Кирилович, 1888 р. н., 
с. Шаповалівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Шаповалівка, без 
певних занять. Заарештований 23.12.1937 р. За 
вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
26.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 7 років. Реабілітований 
19.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14712-п).

Сухолет Іван Михейович, 1915 р. н., с. Комань 
Новгород-Сіверського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації 259 сп 
87 сд, червоноармієць. Заарештований 19.07.1937 р. 
За вироком ВТ 15 ск КВО від 10.09.1937 р. за
 ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
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волі у ВТТ на 4 роки. Реабілітований 18.12.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15986-п).

Сухомлин Андрій Данилович, 1896 р. н., 
с. Орлівка Холминського (нині Новгород-Сівер-
ського) р-ну, українець, малописьменний. Про-
живав у смт Холми Корюківського р-ну, одно-
осібник. Заарештований 18.04.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 19.04.1938 р. за участь у діяльності анти-
радянського куркульського угруповання перед-
бачена ВМП. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10028).

Сухомлин Петро Данилович, 1902 р. н., 
с. Орлівка Понорницького (нині Новгород-Сівер-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Орлівка, одноосібник. Заарештований 
04.01.1933 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 04.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 20.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6958).

Сухонос Григорій Кузьмич, 1897 р. н., с. Удів-
ка Березнянського р-ну (приєднано до с. Семенів-
ка Менського р-ну), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Удівка (приєднано до с. Семенівка), 
колгоспник. Заарештований 10.10.1937 р. За по-
становою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.10.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстрі-
ляний 22.10.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11527).

Сухорученко Григорій Васильович, 
1905 р. н., м. Бєлгород, РФ, росіянин, освіта не-
закінчена вища. Член КП(б)У до 1936 р. Проживав 
у м. Бєлгород, РФ, службовець. Заарештований 
09.08.1936 р. За вироком виїзної сесії ВК ВС 
СРСР від 02.04.1937 р. за ст.ст. 17-54-8, 54-11 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 05.11.1957 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 4284-п).

Сухрін Степан Карпович, 1899 р. н., с. Радь-
ківка Малодівицького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Радьків-
ка, одноосібник. Заарештований 26.06.1929 р. За 
вироком надзвичайної сесії Прилуцького окрсуду 
від 01.06.1930 р. за ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 КК УСРР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 17.06.1930 р. у 
м. Прилуки. Реабілітований 18.04.1995 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16918-п).

Сучок Володимир Автономович, 1894 р. н., 
с. Лемешівка Городнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Лемешівка, 
одноосібник. Заарештований 08.12.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 16.04.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 22.12.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6959).

Сучок Павло Автономович, 1897 р. н., с. Ле-
мешівка Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Лемешівка, колгосп-
ник. Заарештований 28.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 08.12.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 27.01.1993 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11912).

Сучок Степан Автономович, 1904 р. н., 
с. Лемешівка Городнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Гомель, Білорусь, 
пекар. Заарештований 01.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
10.12.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у Вятському ВТТ. Реабілітований 11.05.1963 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6254).

Сушениця Павло Васильович, 1911 р. н., 
смт Понорниця Коропського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у смт Понорниця, без пев-
них занять. Заарештований 29.11.1937 р. за ст. 54-10
КК УРСР. Рішення по справі відсутнє. Звіль-
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

нений 06.01.1938 р. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 917).

Сушко Андрій Пилипович, 1922 р. н., с. Рудь-
ківка Бобровицького р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав за місцем дислокації 550 осапб 
261 сд, командир відділення. Заарештований 
25.01.1942 р. За вироком ВТ 261 сд від 07.02.1942 р. 
за ст.ст. 54-1 «г», 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР за-
суджений до ВМП. За вироком ВТ Південного 
фронту від 09.03.1942 р. вирок змінено, засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. За ухвалою 
ВК ВС СРСР від 12.04.1946 р. термін покаран-
ня знижено до 4 років позбавлення волі, з-під вар-
ти звільнений як відбувший покарання. Реабі-
літований 18.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 15417-п).

Сушко Євлан Юхимович, 1888 р. н., с. Го-
родище Менського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Городище, одноосіб-
ник. Заарештований 31.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
11.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
07.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6010).

Сушко Іван Павлович, 1910 р. н., с. Гриції-
вка Срібнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Гриціївка, тракторист. За-
арештований 18.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою від 24.08.1944 р. направлений до 
спецтабору НКВД для фільтрації. Реабілітова-
ний 19.09.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4453).

Сушко Макар Тимофійович, 1902 р. н., с. Го-
родище Менського р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Городище, без певних за-
нять. Заарештований 31.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, застосована ВМП. Розстріляний 10.11.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держ-

архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9866).

Сушко Микита Якович, 1894 р. н., с. Городи-
ще Менського р-ну, українець. Проживав у с. Го-
родище, колгоспник. Заарештований 20.11.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 07.01.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7073).

Сушко Олександр Тимофійович, 1905 р. н., 
с. Городище Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Городище, без певних 
занять. Заарештований 30.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, застосована ВМП. Розстріляний 10.11.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8938).

Сушко Олексій Патрикейович, 1906 р. н., 
с. Гриціївка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гриціївка, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 28.02.1992 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Сушко Павло Патрикейович, 1906 р. н., 
с. Гриціївка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гриціївка, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 28.02.1992 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Сушко Степан Миколайович, 1910 р. н., с. Ве-
лика Дівиця Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

363

у с. Велика Дівиця, робітник артілі. Заарештова-
ний 27.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 14.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої на 
підрив колгоспного будівництва, ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував в Амурсько-
му ВТТ. Реабілітований 29.07.1967 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7982).

Сушко Юхим Ісакович, 1863 р. н., с. Горо-
дище Менського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Городище, одноосібник. За-
арештований 31.10.1929 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 24.02.1930 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.11.1998 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9484).

Сущенко Наталія Євграфівна, 1880 р. н., 
с. Подище Прилуцького р-ну, українка, непись-
менна. Проживала у с. Подище, домогосподар-
ка. Заарештована 02.01.1929 р. За вироком При-
луцького окрсуду від 15.07.1929 р. як соціально-
небезпечний елемент засуджена до позбавлення 
волі на 3 роки умовно з випробним терміном на 3 
роки. Реабілітована 22.08.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16675-п).

Сущенко Фома Власович, 1885 р. н., с. Оста-
півка Менського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у с. Остапівка, одноосібник. Заарешто-
ваний 11.03.1932 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 31.12.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 05.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6539).

Сущенко Яків Кіндратович, 1882 р. н., с. Паль-
чики Бахмацького р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав у м. Борзна Борзнянського р-ну, без 
певних занять. Заарештований 19.04.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської церковної групи застосова-
на ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 19.09.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10039).

Сущинський Олексій Іванович, 1896 р. н., 
с. Грибова Рудня Городнянського повіту (нині 
Ріпкинського р-ну), українець. Проживав у с. Гри-
бова Рудня, селянин. Заарештований 24.12.1918 р. 
за службу в гетьманських військах. За поста-
новою Чернігівського губревтрибуналу від 
21.06.1919 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 29.06.1919 р. Реабілітований 29.07.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 92).

Суярко Андрій Іванович, 1900 р. н., с. Кук-
шин Ніжинського р-ну, українець. Проживав у 
с. Кукшин. Заарештований 14.04.1938 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 19.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської української націоналістичної пов-
станської організації застосована ВМП. Розстрі-
ляний 07.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
17.08.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4165).

Суярко Василь Степанович, 1899 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка), учень. Заарештова-
ний 02.11.1920 р. За постановою колегії Черні-
гівської губЧК від 26.01.1921 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
концтабору на 1 рік. За постановою колегії Чер-
нігівської губЧК від 19.04.1921 р. звільнений за 
амністією. Реабілітований 31.10.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12124).

Суярко Іван Семенович, 1899 р. н., с. Веркіїв-
ка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіївка 
(нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарештований 
09.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 22.02.1930 р. як анти-
радянський елемент ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 26.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11021).

Суярко Олексій Васильович, 1900 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
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жин, рахівник. Заарештований 08.08.1938 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 20.12.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2673).

Суярко Степан Юхимович, 1865 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркії-
вка (нині с. Вертіївка), селянин. Заарештований 
05.11.1920 р. як соціально-небезпечний елемент. 
17.11.1920 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою колегії Чернігівської губЧК від 
26.01.1921 р. справу закрито. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12124).

Суярко Юрій Омелянович, 1875 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркії-
вка (нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарештова-
ний 14.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 31.03.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянського куркуль-
ського угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 07.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10024).

Сюр Іван Гаврилович, 1883 р. н., с. Шатура 
Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Шатура, колгосп-
ник. Заарештований 13.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 26.05.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1745).

Т

Табачек Григорій Іванович, 1901 р. н., с. Піс-
ки Бахмацького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав за місцем дислокації запасного ба-
тальйону 25 сд, червоноармієць. Заарештований 
22.09.1920 р. За постановою особливого відділу 
при реввійськраді 12 А від 27.09.1920 р. за дезер-
тирство направлений до штрафного батальйо-

ну на 3 місяці. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5056).

Тавлуй Георгій Мартинович, 1919 р. н., м. Хар-
бін, Китай, українець, освіта середня. Проживав 
у м. Ніжин, учень. Заарештований 14.10.1937 р. 
За постановою «двійки» від 20.10.1937 р. за про-
ведення антирадянської діяльності застосова-
на ВМП. Розстріляний 31.10.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 22.09.1962 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5145).

Тавлуй Іван Євтихійович, 1894 р. н., с. Пісо-
цьке Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пісо-
цьке, одноосібник. Заарештований 05.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
від 11.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
29.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6963).

Тавлуй Мартин Олексійович, 1885 р. н., 
с. Крехаїв Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Ні-
жин, ветеринарний фельдшер. Заарештова-
ний 12.06.1937 р. За постановою «двійки» від 
28.10.1937 р. за проведення антирадянської дія-
льності передбачена ВМП. Реабілітований 
22.09.1962 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5144).

Талавір Іван Васильович, 1895 р. н., с. Но-
ва Басань Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
м. Київ, охоронець. Заарештований 14.08.1939 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 11.06.1940 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної організації ув’язнений до конц-
табору на 5 років. Реабілітований 08.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8768).

Талалай Ганна Опанасівна, 1904 р. н., 
с. Троїцьке Петропавлівського р-ну Дніпро-
петровської обл., українка, освіта середня. Член 
ВКП(б) до 1937 р. Проживала у м. Ніжин, 
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службовець. Заарештована 19.11.1937 р. За поста-
новою особливої наради при НКВД СРСР від 
27.12.1937 р. як член сім’ї зрадника Батьківщи-
ни ув’язнена до ВТТ на 8 років. Реабілітована 
10.08.1994 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12079).

Талаш Іван Григорович, 1923 р. н., с. Нові 
Млини Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
служби, військовослужбовець. Заарештований 
24.05.1947 р. За вироком ВТ Львівського гар-
нізону від 08.07.1947 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
Реабілітований 01.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14641-п).

Талаш Лаврентій Герасимович, 1893 р. н., 
с. Смяч Тупичівського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Носів-
ка (приєднано до м. Сновськ) Сновського р-ну, 
візник. Заарештований 15.02.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 07.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ського угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 20.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8787).

Талаш Микола Юхимович [Іванович], 
1906 р. н., с. Нові Млини Сновського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Ленінівка 
(нині с. Сахнівка) Менського р-ну, одноосібник. 
Заарештований 04.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7446).

Талейсник Мойсей Якович, 1900 р. н., м. Ла-
дижин Вінницької обл., єврей, освіта початкова. 
Проживав у м. Ніжин, рахівник. Заарештований 
27.06.1939 р. За вироком виїзної сесії Чернігівсько-
го облсуду від 09.01.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР виправданий. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 411-п).

Талиман Сергій Мартинович, 1883 р. н., 
с. Петрівка Городнянського (нині Сновсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Петрівка, одноосібник. Заарештований 
19.11.1932 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 05.01.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7074).

Тальцева Кароліна Денисівна, 1885 р. н., 
м. Руїєна, Латвія. Проживала у м. Конотоп Чер-
нігівської губ. (нині Сумської обл.), службовець. 
Заарештована 25.02.1919 р. за співробітництво 
з окупаційною адміністрацією. За постановою 
Конотопського військово-революційного трибу-
налу від 08.04.1919 р. виправдана. Реабілітована 
31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 221).

Тамилко Антон Іовович, 1875 р. н., с. Козел 
Козлянського р-ну (нині смт Михайло-Коцюбин-
ське Чернігівського р-ну), українець, малопись-
менний. Проживав у с. Козел (нині смт Михай-
ло-Коцюбинське), одноосібник. Заарештований 
26.03.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 05.07.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 26.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6464).

Тан-Ван-Сен-Ті-Сан-Чон, 1893 р. н., Китай, 
китаєць, освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, 
без певних занять. Заарештований 10.02.1938 р. за 
ст. 54-6 КК УРСР. 31.05.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 21.04.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2203).

Танський Микола Прокопович, 1879 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта середня. Проживав у 
с. Рогізки Сновського р-ну, вчитель. Заарештований 
20.10.1930 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 04.11.1930 р. за ст.ст. 54-10,
54-13 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 8 
років. Реабілітований 14.12.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8182).
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Танцюра Максим Іванович, 1909 р. н., с. Бі-
лозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл., українець, 
освіта середня. Проживав за місцем дислокації в.ч. 
1461, червоноармієць. Заарештований 11.07.1935 р. 
За вироком ВТ 15 ск КВО від 03.08.1935 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 06.09.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14639-п).

Тапаков Дмитро Пилипович, 1893 р. н., 
с. Есмань Глухівського повіту Чернігівської губ. 
(нині с-ще Есмань Глухівського р-ну Сумської обл.), 
росіянин, неписьменний. Проживав у с-ще Есмань, 
селянин. Заарештований 14.02.1919 р. за висту-
пи проти радянської влади. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 30.07.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 146).

Таран Василь Григорович, 1909 р. н., с. Атю-
ша Коропського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Атюша, одноосібник. Заарешто-
ваний 12.05.1932 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 26.10.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6666).

Таран Василь Миронович, 1918 р. н., с. Поділ 
Срібнянського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав за місцем дислокації 69 лабр 612 лап, 
сержант. Заарештований 23.08.1943 р. За вироком 
ВТ 15 ад від 07.09.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції 
ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. Реабілітований 27.12.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15682-п).

Таран Захарій Тарасович, 1891 р. н., м. Ніжин, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, 
статист. Заарештований 25.07.1941 р. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. 31.07.1941 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.05.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2075).

Таран Іван Павлович, 1903 р. н., с. Чемер 
Олишівського (нині Козелецького) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Чемер, одноосіб-
ник. Заарештований 23.01.1933 р. За постановою 

особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. На час другого арешту 
– мешканець м. Чернігів, тесля. Заарештований 
24.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 31.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 18.07.1989 р., 21.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7186, 10463).

Таран Килина Павлівна, 1905 р. н., смт Хол-
ми Корюківського р-ну, українка, освіта початко-
ва. Проживала у с. Козилівка Корюківського р-ну, 
колгоспниця. 01.06.1944 р. взята на підписку про 
невиїзд. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 28.04.1945 р. як член сім’ї зрадни-
ка Батьківщини вислана до Північно-Казахстан-
ської обл. Казахської РСР на 5 років. Реабілітова-
на 27.06.1994 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12110).

Таран Кирило Кузьмич, 1897 р. н., с. Чемер 
Олишівського (нині Козелецького) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Чемер, одноосіб-
ник. Заарештований 30.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 17.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9442).

Таран Микола Гаврилович, 1897 [1895] р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, телеграфіст. Заарештований 03.01.1920 р. 
за службу в денікінській армії. 20.01.1920 р. звіль-
нений на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 23.09.1920 р. 
справу припинено. Заарештований 19.04.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 23.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської націоналістичної повстан-
ської організації передбачена ВМП. Реабілітова-
ний 30.12.1998 р., 24.05.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1100, 
Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3434-3435).
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Таран Митрофан Афанасійович, 1900 р. н., 
с. Тростянка Борзнянського р-ну. Проживав у 
с. Тростянка, голова сільського споживтоварист-
ва. Заарештований 06.05.1938 р. як соціально-
небезпечний елемент. Загинув 08.05.1938 р. 
07.08.1962 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5042).

Таран Михайло Леонтійович, 1905 р. н., 
с. Нові Млини Сновського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Нові Млини, одноосіб-
ник. Заарештований 11.01.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
12.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
30.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5742).

Таран Оксана Василівна, 1825 р. н., с. Ко-
зилівка Корюківського р-ну, освіта початкова. Про-
живала у с. Козилівка, рахівник. 01.06.1944 р. взя-
та на підписку про невиїзд. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 28.04.1945 р. 
як член сім’ї зрадника Батьківщини вислана до 
Північно-Казахстанської обл. Казахської РСР на 
5 років. Реабілітована 27.06.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12110).

Таран Павло Федорович, 1882 р. н., с. Ро-
гізки Щорського (нині Сновського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у смт Берез-
на Березнянського (нині Менського) р-ну, безро-
бітний. Заарештований 18.03.1938 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 11.02.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 12.06.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 2310-п).

Таран Сава Митрофанович, 1901 р. н., 
с. Гоголів Броварського р-ну Київської обл., 
українець, освіта вища. Проживав у смт Козе-
лець Козелецького р-ну, агроном. Заарештова-
ний 15.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.11.1937 р. за 
участь у діяльності антирадянської української на-
ціоналістичної організації ув’язнений до ВТТ на 

10 років. Реабілітований 17.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9469).

Таран Федір Якович, 1887 р. н., с. Тростян-
ка Борзнянського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Обмачів Батуринського (ни-
ні Бахмацького) р-ну, без певних занять. Заареш-
тований 18.03.1938 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. 
за проведення антирадянської агітації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 10.05.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9575).

Таран Феодосій Мартиянович, 1895 р. н., 
с. Болотниця Талалаївського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Болотниця, колгосп-
ник. Заарештований 01.01.1933 р. за проведення 
антирадянської агітації. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 04.03.1933 р. 
справу закрито. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.3, спр. 796). 

Тараненко Сергій Михайлович, 1903 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, охоронець тюрми. Заарештований 
02.10.1943 р. За постановою від 09.01.1944 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР направлений до спецтабору 
НКВД для фільтрації. Реабілітований 14.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3367).

Таранець Анастасія Василівна, 1904 р. н., 
смт Терни Дворічанського р-ну Харківської обл., 
українка, освіта початкова. Проживала у м. Ко-
рюківка Корюківського р-ну, вчитель. Заарештова-
на 11.12.1937 р. За постановою особливої нара-
ди при НКВД СРСР від 26.03.1938 р. як член 
сім’ї зрадника Батьківщини ув’язнена до ВТТ 
на 8 років. Покарання відбувала в Акмолінсько-
му ВТТ. Реабілітована 28.02.1959 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4015).

Таранець Іван Якович, 1899 р. н., с. Биш-
кінь Лебединського р-ну Харківської (нині Сум-
ської обл.), українець, малописьменний. Канди-
дат у члени КП(б)У. Проживав у с. Олексіївка 
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Бахмацького р-ну, голова райспоживспілки м. Ко-
рюківка. Заарештований 31.08.1937 р. За виро-
ком ВК ВС СРСР від 21.11.1937 р. за ст.ст. 54-7, 
54-8, 54-11 КК УРСР засуджений до ВМП. Роз-
стріляний 21.11.1937 р. у м. Київ. Реабілітова-
ний 04.12.1958 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 5100-п).

Тарануха Андрій Андронович, 1902 р. н., 
смт Варва Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Варва, одноосібник. 
Заарештований 12.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 27.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7648).

Тарануха Іван Антонович, 1892 р. н., смт Вар-
ва Варвинського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у смт Варва, вчитель. Заарештова-
ний 30.10.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 21.03.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. На час другого арешту – мешканець ста-
ниці Тамань Темрюкського р-ну Краснодарського 
краю, РФ, бухгалтер. Заарештований 09.05.1938 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 23.12.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 12.06.1989 р., 
23.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6803, 2641).

Тарануха Ірина Пилипівна, 1907 р. н., с. Но-
воселівка Одеської обл., українка, освіта початко-
ва. Проживала у смт Козелець Козелецького р-ну, 
домогосподарка. Заарештована 24.11.1936 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 29.11.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджена до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітована 08.08.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14917-п).

Тарануха Микола Іванович, 1894 р. н., 
с. Успенка Буринського р-ну Чернігівської (нині 
Сумської обл.), українець, освіта середня. Член 
КП(б)У з 1921 р. Проживав у смт Козелець Ко-
зелецького р-ну, службовець. Заарештований 
05.07.1936 р. За вироком ВК ВС СРСР від 

02.04.1937 р. за ст.ст. 54-8, 54-11 КК УРСР засуд-
жений до позбавлення волі на 10 років. Реабі-
літований 07.07.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 16554-п).

Тарануха Яків Андронович, 1899 р. н., 
смт Варва Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Варва, одноосібник. 
Заарештований 12.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7648).

Тарапато [Торопато] Пелагія Михайлівна, 
1893 р. н., смт Сосниця Сосницького р-ну, україн-
ка, освіта початкова. Проживала у с. Григорівка 
Конотопського повіту (нині Бахмацького р-ну), 
не працювала. Заарештована 10.08.1920 р. За пос-
тановою Чернігівської губернської надзвичай-
ної комісії від 06.09.1920 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної організації передбачена 
ВМП. Реабілітована 18.12.1991 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11885).

Тарара Іван Степанович, 1905 р. н., с. Гужів-
ка Ічнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Гужівка, одноосібник. Заарештова-
ний 22.02.1933 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 16.04.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 16.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7605).

Тарара Олексій Максимович, 1913 р. н., 
с. Гужівка Ічнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Гужівка, одноосібник. За-
арештований 11.04.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 25.08.1931 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8870).

Тарара Федір Михайлович, 1891 р. н., с. Гужі-
вка Ічнянського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Гужівка, одноосібник. Заарештова-
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ний 24.10.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 06.02.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 12.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6804).

Тарара Яків Йосипович, 1899 р. н., с. Гужів-
ка Ічнянського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Гужівка, одноосібник. Заарештова-
ний 08.02.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 27.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 11.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5451).

Тарасевич Віктор Іванович, 1890 р. н., м. Ко-
нотоп Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Корю-
ківка Корюківського р-ну, робітник. Заарешто-
ваний 18.06.1941 р. За вироком ВТ військ НКВД 
по Київській обл. від 20.07.1941 р. за ст. 54-10 
ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до 
ВМП. За ухвалою ВК ВС СРСР від 31.07.1941 р. 
ВМП замінена на позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 26.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15178-п).

Тарасевич Віталій Петрович, 1861 р. н., 
с. Миколаївка Прилуцького р-ну, українець, освіта 
духовна. Проживав у м. Прилуки, священник. За-
арештований 28.01.1930 р. за ст. 54-10 ч. 2, 54-11 
КК УСРР. 05.05.1930 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. За постановою від 16.06.1930 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5821).

Тарасевич Гнат Іванович, 1892 р. н., с. Дреки 
Ляховицького р-ну Берестейської обл., Білорусь, 
білорус, освіта початкова. Проживав у м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, стрілочник. Заарештований 
08.05.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 08.07.1931 р. за ст. 58-10
КК РСФРР як покарання зараховано термін по-
переднього ув’язнення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований 14.12.1993 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11973).

Тарасевич Григорій Павлович, 1901 
[1904] р. н., с. Тараса Шевченка Любецького (нині 
Ріпкинського) р-ну, українець, письменний. Про-
живав у с. Тараса Шевченка, одноосібник. Заареш-
тований 12.06.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 03.11.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР позбавлений права про-
живання в 12 населених пунктах на 3 роки. На 
час другого арешту – мешканець с. Борки Ми-
хайло-Коцюбинського р-ну (нині с. Снов’янка 
Чернігівського р-ну). Заарештований 10.08.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 14.08.1937 р. за проведення 
контрреволюційної агітації передбачена ВМП. 
Реабілітований 17.07.1989 р., 23.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6293, 9529).

Тарасевич Григорій Савич, 1909 р. н., с. Мок-
рі Велички Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Тараса 
Шевченка Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
колгоспник. Заарештований 10.08.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 14.08.1937 р. за проведення контр-
революційної агітації застосована ВМП. Роз-
стріляний 21.08.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 22.07.1961 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4775).

Тарасевич Григорій Федорович, 1888 р. н., 
с. Журавка Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Журавка, сторож. За-
арештований 23.09.1937 р. за ст. 54-11 КК УРСР. 
05.01.1938 р. справу припинено. На час другого 
арешту – колгоспник. Заарештований 17.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 26.09.1938 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 29.07.1997 р., 17.01.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2691, 3954).

Тарасевич Григорій Федорович, 1909 р. н., 
с. Лави Сосницького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Лави, колгоспник. Заареш-
тований 06.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
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УНКВД по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянського куркуль-
ського угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 22.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
08.10.1969 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8046).

Тарасевич Данило Юхимович, 1880 р. н., 
с. Петрушин Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Петрушин, селянин. За-
арештований 28.11.1920 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної організації. За постановою 
колегії Чернігівської губЧК від 28.12.1920 р. спра-
ву припинено. Звільнений з-під варти 14.12.1920 р. 
Реабілітований 27.11.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4688).

Тарасевич Євдоким Гордійович, 1893 р. н., 
с. Журавка Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Журавка, колгоспник. 
Заарештований 25.08.1937 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 24.01.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 4 роки. Реабілітований 24.07.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14942-п).

Тарасевич Іван Йосипович, 1880 р. н., с. Тараса 
Шевченка Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Любеч 
Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, без певних 
занять. Заарештований 19.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив заходів партії, ув’язнений 
до ВТТ на 15 років. Покарання відбував в Ухто-
Іжемському ВТТ. Реабілітований 06.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1783).

Тарасевич Іван Миколайович, 1898 р. н., 
с. Вітовка Дзержинського р-ну Мінської обл., Бі-
лорусь, білорус, освіта початкова. Проживав у с. Но-
ві Боровичі Щорського (нині Сновського) р-ну, 
робітник. Заарештований 20.11.1937 р. За пос-
тановою «двійки» від 22.12.1937 р. за ст.ст. 54-6, 
54-10 ч. 1 КК УРСР застосована ВМП. Розстрі-
ляний 07.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 

15.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3574).

Тарасевич Іван Михайлович, 1902 р. н., 
с. Тараса Шевченка Любецького (нині Ріпки-
нського) р-ну, українець, освіта початкова. Без по-
стійного місця проживання, без певних занять. 
Заарештований 25.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив заходів партії, ув’язне-
ний до ВТТ на 10 років. Покарання відбував в 
Усть-Вимському ВТТ. Реабілітований 21.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10346).

Тарасевич Іван Павлович, 1897 р. н., с. Та-
раса Шевченка Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Тараса Шевченка, одноосібник. Заарештова-
ний 25.04.1931 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 20.11.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6377).

Тарасевич Костянтин Степанович, 
1897 р. н., с. Тараса Шевченка Любецького (нині 
Ріпкинського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, робітник. Заарештова-
ний 02.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 16.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої на 
підрив колгоспного будівництва, ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував в Амурсько-
му ВТТ. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11590).

Тарасевич Костянтин Юхимович, 1905 р. н., 
с. Мамаївка (нині с. Удайці) Прилуцького р-ну, 
українець, освіта незакінчена вища. Проживав у 
с. Калюжинці Срібнянського р-ну, директор шко-
ли. Заарештований 16.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
17.11.1937 р. за участь у діяльності українського 
націоналістичного контрреволюційного повстан-
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ського угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 27.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
24.11.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2835).

Тарасевич Лев Степанович, 1903 р. н., 
с. Тараса Шевченка Любецького (нині Ріпкин-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Станецьке (приєднано до с. Миси) Ріп-
кинського р-ну, без певних занять. Заарештова-
ний 04.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 15.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував в Івдельсько-
му ВТТ. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9722).

Тарасевич Микола Сергійович, 1897 р. н., 
с. Тараса Шевченка Любецького (нині Ріпкин-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Тараса Шевченка, колгоспник. Заарешто-
ваний 04.11.1940 р. За вироком судової колегії в 
кримінальних справах Чернігівського облсуду від 
15.02.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. Реа-
білітований 27.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14990-п).

Тарасевич Михайло Ілліч, 1915 р. н., с. Та-
раса Шевченка Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
с. Тараса Шевченка, одноосібник. Заарештований 
24.12.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 27.01.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2251).

Тарасевич Олексій Іванович, 1876 р. н., 
с. Петрушин Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Петрушин, селянин. За-
арештований 28.11.1920 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної організації. Звільнений на 
підписку про невиїзд 14.12.1920 р. За постановою 
колегії Чернігівської губЧК від 28.12.1920 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.11.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4688).

Тарасевич Павло Федорович, 1887 р. н., 
с. Тараса Шевченка Любецького (нині Ріпкин-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Мокрі Велички Ріпкинського р-ну, 
робітник контори. Заарештований 18.02.1933 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 15.06.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки умов-
но. На час другого арешту – без певних за-
нять. Заарештований 13.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 03.11.1937 р. за участь у діяльності контр-
зреволюційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 10.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 29.08.1989 р., 03.12.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8959-8968, 4580).

Тарасевич Петро Кирилович, 1902 р. н., 
с. Тараса Шевченка Любецького (нині Ріпкин-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Мньов Михайло-Коцюбинського (ни-
ні Чернігівського) р-ну, робітник. Заарештова-
ний 27.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.11.1937 р. за 
проведення антиколгоспної агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Волзько-
му ВТТ. Реабілітований 23.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9214).

Тарасевич Петро Юхимович, 1895 р. н., 
с. Тараса Шевченка Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, без певних занять. Заарештований 
25.09.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 31.12.1936 р. 
справу припинено, направлений на примусове 
лікування. Реабілітований 25.12.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 43).

Тарасевич Степан Григорович, 1895 р. н., 
с. Тараса Шевченка Любецького (нині Ріпкин-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Тараса Шевченка, одноосібник. Заареш-
тований 18.09.1936 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 21.08.1989 р. 
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(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10347).

Тарасевич Тихін Кирилович, 1898 р. н., 
с. Тараса Шевченка Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
с. Тараса Шевченка, одноосібник. Заарештований 
09.07.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 04.08.1932 р. 
справу направлено прокурору на припинен-
ня. Рішення по справі відсутнє. Реабілітований 
22.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1338).

Тарасевич Федір Федорович, 1895 р. н., 
с. Журавка Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Журавка, комірник. За-
арештований 20.08.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11
КК УРСР. 13.07.1939 р. справу припинено. Реа-
білітований 29.01.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 238).

Тарасевич Федот Васильович, 1902 р. н., 
с. Тараса Шевченка Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Тараса Шевченка, колгоспник. Заарештований 
24.12.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 02.03.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.02.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9758-п).

Тарасенко Агафія Федорівна, 1909 р. н., с. Жу-
кля Холминського (нині Корюківського) р-ну, 
українка, освіта початкова. Проживала у с. Жукля, 
колгоспниця. 20.04.1944 р. взята на підписку про 
невиїзд. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 27.10.1945 р. як член сім’ї зрадни-
ка Батьківщини вислана до Північно-Казахстан-
ської обл. Казахської РСР на 5 років. Реабілітована 
21.02.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12275).

Тарасенко Андрій Іванович, 1872 р. н., 
с. Локнисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гусавка 
Березнянського (нині Менського) р-ну, без певних 
занять. Заарештований 20.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-

ції застосована ВМП. Розстріляний 10.11.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9260).

Тарасенко Андрій Кузьмич, 1910 р. н., 
с. Олександрівка Корюківського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Олександрівка, 
колгоспник. Заарештований 02.03.1937 р. За виро-
ком ВТ 15 ск КВО від 16.08.1937 р. за ст.ст. 19-54-8
з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до поз-
бавлення волі на 7 років. За ухвалою ВК ВС СРСР 
від 05.02.1938 р. попередній вирок скасовано, 
справу передано на новий розгляд. За вироком 
ВТ в.ч. 4434 КВО від 10.04.1938 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років, за ст. 54-8 КК УРСР виправданий. 
Реабілітований 17.01.1959 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 5161-п).

Тарасенко Антон Миколайович, 1913 р. н., 
с. Радвине Сновського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Радвине, колгоспник. 
22.04.1939 р. взятий на підписку про невиїзд. 
Заарештований 16.05.1939 р. За вироком виїзної 
сесії Чернігівського облсуду від 21.07.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 років. Реабілітований 30.04.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 718-п).

Тарасенко Антон Якович, 1905 р. н., с. Ску-
гарі Чернігівського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Скугарі, тесля. Заарешто-
ваний 25.01.1933 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 20.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7299).

Тарасенко Артем Михайлович, 1891 р. н., 
с. Британи Комарівського р-ну (нині с. Дуболугів-
ка Ніжинського р-ну), українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Британи (нині с. Дуболугівка), 
одноосібник. Заарештований 27.02.1938 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 15.04.1938 р. за участь у діяльності 
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антирадянського куркульського угруповання за-
стосована ВМП. Розстріляний 29.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 15.08.1961 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3,  спр. 4788).

Тарасенко Василь Євдокимович, 1922 р. н., 
росіянин, освіта початкова. Проживав за міс-
цем служби, червонофлотець. Заарештований 
22.11.1941 р. За вироком ВТ Потійської ВМБ 
Чорноморського флоту від 30.11.1941 р. за 
ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до 
ВМП. Реабілітований 04.11.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15399-п).

Тарасенко Василь Степанович, 1891 р. н., 
с. Локнисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Лок-
нисте, одноосібник. Заарештований 16.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 07.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 18.05.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5420).

Тарасенко Володимир Йосипович, 1923 р. н., 
с. Омбиш Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Вольськ 
Саратовської обл., РФ, курсант 1 авіашколи авіа-
механіків. Заарештований 01.12.1941 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 22.04.1942 р. за проведення антирадянської 
агітації засуджений до позбавлення волі на 10 
років. Відбував покарання в Норильському ВТТ, 
звільнений достроково 11.04.1951 р. За ухвалою 
ВТ Приволзького ВО від 28.10.1955 р. судимість 
знято. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8397).

Тарасенко Герасим Пилипович, 1893 р. н., 
с. Орлівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, службовець. 
Заарештований 11.02.1921 р. За постановою судової 
«трійки» ВУЧК від 21.05.1921 р. як соціально-
небезпечний елемент позбавлений волі на період 
війни. Звільнений 10.12.1921 р. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6224).

Тарасенко Григорій Павлович, 1894 р. н., 
с. Нова Басань Новобасанського (нині Бобро-
вицького) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Нова Басань, касир. Заарештований 
29.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 07.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 13.03.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8267).

Тарасенко Григорій Павлович, 1907 р. н., 
с. Світличне Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Світличне, колгоспник. 
Заарештований 20.12.1937 р. За вироком Черні-
гівського окрсуду від 02.03.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 7 років. Реабілітований 09.12.1966 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10470-п).

Тарасенко Євдоким Петрович, 1883 р. н., 
смт Срібне Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Срібне, безробітний. 
Заарештований 16.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
13.04.1938 р. за участь у діяльності контррево-
люційного повстанського угруповання передба-
чена ВМП. Реабілітований 19.05.1962 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4942).

Тарасенко Іван Вікторович, 1898 р. н., 
с. Валки Прилуцького р-ну, українець. Проживав 
у с. Валки, вчитель. Заарештований 03.02.1930 р. 
за проведення антирадянської діяльності. 
21.04.1930 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
22.04.1930 р. справу припинено. Реабілітований 
18.12.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6767).

Тарасенко Іван Іванович, 1904 р. н., с. Ки-
нашівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кинашівка, колгоспник. 
Заарештований 08.03.1933 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
15.05.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 14.09.1933 р. за 
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ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений на 3 роки умовно. 
З-під варти звільнений. Реабілітований 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10524).

Тарасенко Іван Іванович, 1874 р. н., с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Лок-
нисте, одноосібник. Заарештований 11.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 07.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
10.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5372).

Тарасенко Іван Якович, 1891 р. н., с. Сві-
тличне Варвинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Світличне, колгоспник. За-
арештований 23.02.1937 р. За вироком спецколегії 
Чернігівського облсуду від 23.07.1937 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 18.07.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14939-п).

Тарасенко Іван Якович, 1900 р. н., с. Скуга-
рі Чернігівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Скугарі, тесля. Заарештова-
ний 25.01.1933 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 20.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7299).

Тарасенко Ісак Потапович, 1891 р. н., с. Щас-
нівка Бобровицького р-ну, українець, освіта вища. 
Проживав у с. Щаснівка, вчитель. Підозрював-
ся за ст. 54-10 КК УСРР. 08.01.1929 р. з-під вар-
ти звільнений. Рішення по справі відсутнє. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12212).

Тарасенко Кузьма Кирикович, 1897 р. н., 
с. Стольне Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Стольне, 
колгоспник. Заарештований 11.10.1936 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 08.12.1936 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлен-

ня волі на 3 роки. Реабілітований 12.10.1990 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 168-п).

Тарасенко Людмила Едуардівна, 1907 р. н., 
м. Київ, німкеня, освіта початкова. Проживала 
у м. Чернігів, домогосподарка. Заарештована 
25.11.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 11.02.1938 р. як член сім’ї 
зрадника Батьківщини ув’язнена до ВТТ на 8 років. 
Звільнена 08.081946 р. Реабілітована 26.04.1957 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3058).

Тарасенко Марія Трохимівна, 1928 р. н., 
с. Григорівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українка, освіта початкова. Проживала 
у с. Григорівка, робітниця. 26.07.1945 р. взята на 
підписку про невиїзд. За постановою особливої 
наради при МВД СРСР від 06.05.1946 р. як 
член сім’ї зрадника Батьківщини вислана до 
Північно-Казахстанської обл. Казахської РСР на 
5 років. Реабілітована 27.06.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12102).

Тарасенко Марфа Іванівна, 1900 р. н., 
с. Стольне Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українка, освіта початкова. Проживала у с. Стольне, 
колгоспниця. Заарештована 09.02.1945 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
15.02.1946 р. як член сім’ї зрадника Батьківщи-
ни вислана до Північно-Казахстанської обл. Казах-
ської РСР на 5 років. Реабілітована 14.02.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12291).

Тарасенко Михайло Самійлович, 1887 р. н., 
м. Остер Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
освіта середня. Проживав у м. Остер. Заарешто-
ваний 13.10.1919 р. за співробітництво з дені-
кінськими каральними органами та шпигунство. 
За постановою від 14.10.1919 р. справу направлено 
на дослідування. Рішення відсутнє. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5068).

Тарасенко Михайло Трохимович, 1874 р. н., 
с. Омбиш Комарівського (нині Борзнянсько-
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го) р-ну, українець. Проживав у с. Підлипне Чер-
нігівської обл. (нині Конотопської міської ради 
Сумської обл.), без певних занять. Заарешто-
ваний 29.10.1935 р. за участь у діяльності контр-
революційної організації. За вироком спецколе-
гії Чернігівського облсуду від 16.05.1936 р. спра-
ву припинено в зв’язку зі смертю обвинуваче-
ного. Помер у тюремній лікарні 14.05.1936 р. 
Реабілітований 25.08.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17881-п).

Тарасенко Овсій Миронович, 1873 р. н., 
с. Ведильці Чернігівського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Ведильці, одноосіб-
ник. Заарештований 18.10.1929 р. За вироком 
Чернігівського окрсуду від 01.12.1929 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР засуджений до позбавлен-
ня волі на 2 роки. Реабілітований 25.06.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.6, 
спр. 340).

Тарасенко Олександр Григорович, 1912 р. н., 
с. Нельжичі Почепського р-ну Західної (нині 
Брянської) обл., РФ, росіянин, освіта середня. 
Член ВЛКСМ. Проживав за місцем дислока-
ції 90 авіабр, червоноармієць. Заарештований 
09.07.1936 р. За вироком ВТ 15 ск КВО від 
10.11.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 3 роки. Реабілітова-
ний 10.04.1990 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 145-п).

Тарасенко Олексій Гаврилович, 1904 р. н., 
с. Кропивне Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Кропивне, одноосібник. Заарештований 
17.12.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 07.07.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2423).

Тарасенко Омелян Сидорович, 1888 р. н., 
м. Конотоп Сумської обл., українець, освіта се-
редня спеціальна. Проживав у м. Чернігів, ма-
шиніст. Заарештований 26.11.1943 р. За вироком 
ВТ Чернігівського гарнізону від 30.12.1943 р. за 
ст.ст. 54-1 «а», 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений 

до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 30.05.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16458-п).

Тарасенко Павло Петрович, 1915 р. н., с. Яро-
шівка Роменського повіту Полтавської губ. (ни-
ні Роменського р-ну Сумської обл.), українець, 
освіта середня. Проживав у с. Олексинці Срібнян-
ського р-ну, вчитель. Заарештований 29.05.1938 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР. Рішення по 
справі відсутнє. 29.08.1938 р. втік з-під варти під 
час етапування. Реабілітований 18.02.1994 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16330-п).

Тарасенко Павло Федорович, 1904 р. н., 
с. Жукля Корюківського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Жукля, робітник лісницт-
ва. Заарештований 28.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції, розповсюдження провокаційних чуток ув’яз-
нений до ВТТ на 10 років. Загинув у таборі 
04.08.1942 р. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9842).

Тарасенко Петро Дмитрович, 1877 р. н., 
с. Церковище Олишівського р-ну (нині с. Підліс-
не Козелецькогор-ну), українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Церковище (нині с. Підлісне), 
одноосібник. Заарештований 25.02.1929 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 24.01.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР вис-
ланий до Казахстану на 3 роки. Заарештований 
11.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 17.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 23.01.1998 р., 24.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5151, 10445).

Тарасенко Петро Мойсейович, 1889 р. н., 
с. Печі Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пе-
чі, охоронець. Заарештований 08.06.1938 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 18.05.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. 
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(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1927).

Тарасенко Петро Степанович, 1882 р. н., 
смт Седнів Чернігівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у смт Седнів, тесля у кол-
госпі. Заарештований 08.06.1938 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УРСР. 21.03.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1364).

Тарасенко Самуїл Михайлович, 1863 р. н., 
м. Остер Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
освіта початкова. Проживав у м. Остер, службо-
вець. Заарештований 13.10.1919 р. за співробіт-
ництво з денікінськими каральними органами. За 
постановою від 14.10.1919 р. справу направлено 
на дослідування. Рішення відсутнє. Реабілітова-
ний 23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5068).

Тарасенко Сергій Леонтійович, 1885 р. н., 
смт Парафіївка Ічнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у смт Парафіївка, без 
певних занять. Заарештований 30.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 02.10.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив заходів 
партії, ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 
05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1834).

Тарасенко Трохим Григорович, 1846 р. н., 
с. Омбиш Борзнянського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Омбиш, селянин. За-
арештований 08.12.1920 р. За постановою Чер-
нігівської губЧК від 03.03.1921 р. за співробіт-
ництво з гетьманською владою передбачена 
ВМП умовно. Реабілітований 31.01.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12218).

Тарасенко Уляна Омелянівна, 1900 р. н., 
с. Григорівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українка. Проживала у с. Григорівка, 
колгоспниця. 26.07.1945 р. взята на підписку про 
невиїзд. За постановою особливої наради при 

МВД СРСР від 06.05.1946 р. як член сім’ї зрадни-
ка Батьківщини вислана до Північно-Казахстан-
ської обл. Казахської РСР на 5 років. Реабіліто-
вана 27.06.1994 р. (Держархів Чернігівської обла-
сті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12102).

Тарасенко Федір Семенович, 1907 р. н., 
с. Британи Комарівського р-ну (нині с. Дуболугів-
ка Ніжинського р-ну), українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Британи (нині с. Дуболугів-
ка), одноосібник. Заарештований 10.01.1929 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 05.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР 
позбавлений волі на 3 місяці. Реабілітова-
ний 14.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3635).

Тарасенко Юхим Никифорович, 1881 р. н., 
с. Припутні Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Припутні, колгоспник. За-
арештований 03.07.1941 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Київській обл. від 15.07.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 27.12.1989 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 3084-п).

Тарасенко Юхим Петрович, 1880 р. н., 
с. Любомудрівка Борзнянського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Любомудрівка, кол-
госпник. Заарештований 10.01.1945 р. За виро-
ком ВТ Чернігівського гарнізону від 14.07.1945 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 1224-п).

Тарасовець Петро Семенович, 1923 р. н., 
с. Киїнка Чернігівського р-ну, українець, осві-
та середня. Член ВЛКСМ. Проживав у с. Ста-
рий Білоус Чернігівського р-ну, міліціонер. 
Заарештований 22.01.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою від 09.05.1944 р. направле-
ний до спецтабору НКВД для фільтрації. 
Реабілітований 28.10.1996 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 641).

Таратика Степан Андрійович, 1890 р. н., 
Польща, українець, освіта вища. Проживав у 
смт Олишівка Чернігівського р-ну, вчитель. За-
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арештований 13.06.1937 р. За вироком спецколе-
гії Чернігівського облсуду від 25.11.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 09.07.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14582-п).

Таращук Іван Федорович, 1883 [1884] р. н., 
с. Чемер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Че-
мер, одноосібник. Заарештований 13.10.1931 р. 
За постановою судової колегії ОГПУ від 
14.07.1932 р. за ст.ст. 58-2, 58-11 КК РСФРР вис-
ланий до Казахстану на 3 роки. Заарештова-
ний 18.12.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 28.12.1937 р. 
за проведення антиколгоспної агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 08.01.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 28.03.1989 р., 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8338-8343, 11323).

Таращук Яків Дмитрович, 1895 р. н., с. Че-
мер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, укра-
їнець, малописьменний. Проживав у с. Чемер, одно-
осібник. Заарештований 20.05.1933 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 28.08.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений 
до ВТТ на 3 роки. Реабілітований 26.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9756).

Таркан Михайло Корнійович, 1883 р. н., 
с. Жовтневе (нині с. Рождественське) Коропсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Жовтневе (нині с. Рождественське), одноосіб-
ник. Заарештований 20.11.1939 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 26.02.1940 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Реабілітований 19.12.1989 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 3027-п).

Тарнавська Євгенія Якимівна, 1888 р. н., 
м. Ніжин, українка, освіта середня спеціальна. 
Проживала у м. Ніжин, лікпом. Заарештована 
11.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За 
постановою Чернігівського обласного суду від 
31.05.1938 р. справу припинено. Реабілітована 

28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1383).

Тарнавський Іван Якович, 1881 р. н., с. Гірськ 
Городнянського (нині Сновського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Гірськ, колгосп-
ник. Заарештований 09.01.1938 р. За постано-
вою особливої наради при НКВД СРСР від 
22.02.1938 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 09.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8841).

Тарновський Микола Васильович, 
1899 р. н., с. Кезі (приєднано до с. Павлівка) Ріп-
кинського р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Хрещате Козелецького р-ну, вчитель. 
Заарештований 17.06.1937 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 11.12.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 5 років. Реабілітований 08.03.1962 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 6420-п).

Тарнопольська Маня Гершівна, 1909 р. н., 
м. Гомель, Білорусь, єврейка, освіта початкова. 
Проживала у м. Прилуки, кравчиня. Заарешто-
вана 08.02.1927 р. за ст. ст. 61, 72 КК УСРР. 
21.02.1927 р. звільнена на підписку про не-
виїзд. 14.12.1927 р. справу закрито. Реабілітована 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6245).

Тарнорудський Ізраїль Йосипович, 1903 р. н., 
єврей, освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, 
комірник. Заарештований 16.12.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
22.02.1938 р. за ст. 54-6 КК УРСР позбавлений 
волі на 10 років. Реабілітований 02.10.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4180).

Тартаков Кельман Борисович, 1877 р. н., 
м. Кіровоград (нині м. Кропивницький), єврей, 
письменний. Проживав у м. Чернігів, продавець. 
Заарештований 14.08.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 02.09.1930 р. за 
ст. 54-7 КК УСРР висланий до Північного краю на 
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5 років. Реабілітований 13.04.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8280).

Тартичний Мойсей Григорович, 1889 р. н., 
с. Смяч Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта домашня. Без постійного місця проживан-
ня, візник. Заарештований 02.02.1940 р. За пос-
тановою особливої «трійки» при УНКВД по 
Орловській обл. від 17.04.1940 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
5 років. Реабілітований 04.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9687).

Тартишник Максим Якович, 1893 р. н., 
с. Смяч Новгород-Сіверського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Смяч, селянин. За-
арештований 08.11.1919 р. за підозрою у нама-
ганні скоїти вбивство. Рішення по справі відсут-
нє. Реабілітований 29.01.1999 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1258).

Тартишник Трохим Якович, 1895 р. н., 
с. Смяч Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Смяч, селянин. 
Заарештований 08.11.1919 р. за підозрою у на-
маганні скоїти вбивство. 07.02.1920 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 29.01.1999 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1258).

Тасун Антон Тимофійович, 1884 р. н., с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте, колгоспник. Заарештований 23.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 03.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 05.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1518).

Татаренко Іван Пилипович, 1893 [1894] р. н., 
с. Хотуничі Сновського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Хотуничі, селянин. За-
арештований 09.04.1921 р. за підозрою в підго-
товці та проведенні теракту. 11.04.1921 р. звіль-

нений на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 04.01.1922 р. 
справу припинено. Заарештований 22.06.1931 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. 28.08.1932 р. спра-
ву припинено. Заарештований 20.12.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 22.05.1933 р. спра-
ву припинено. На час четвертого арешту – меш-
канець с. Нові Боровичі Щорського (нині Снов-
ського) р-ну, робітник спиртзаводу. Заарештова-
ний 01.12.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.12.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Покарання відбував у 
Сегезькому ВТТ. Реабілітований 30.07.1999 р., 
25.12.1996 р., 22.12.1997 р., 19.11.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 5514, Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 837, 6964, 4581).

Татарин Кузьма Іванович, 1894 р. н., 
с. Івашківка Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Івашківка, колгосп-
ник. Заарештований 09.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував в Івдельському ВТТ. Реабілітований 
25.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10073).

Татаринов Олексій Михайлович, 1879 р. н., 
м. Клинці Брянської обл., РФ, росіянин, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Сновськ Сновського р-ну, 
маляр. Заарештований 10.05.1931 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
23.07.1931 р. за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений 
волі на 3 місяці. Реабілітований 11.09.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11063).

Татарников Павло Андрійович, 1886 р. н., 
с. Гавриловське Сасовського р-ну Рязанської обл., 
РФ, росіянин, освіта вища. Проживав у м. Чернігів, 
головний бухгалтер. Заарештований 25.04.1944 р. 
За вироком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. 
від 22.08.1944 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР 
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позбавлений волі на 10 років. Реабілітований 
10.10.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15349-п).

Татаров Іван Костянтинович, 1889 р. н., 
с. Коробчине Новомиргородського р-ну Кірово-
градської обл., українець, освіта початкова. Вик-
лючений з ВКП(б) у зв’язку з арештом. Прожи-
вав у м. Прилуки, шляховий майстер. Заареш-
тований 26.02.1937 р. За вироком виїзної сесії 
лінійного суду Південно-Західної залізниці 
від 14.07.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-11 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
27.05.1940 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5030).

Татарчук Григорій Григорович, 1893 р. н., 
с. Спицько-Рогізки Березнянського р-ну (нині с. Лу-
гове Менського р-ну), українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Спицько-Рогізки (нині с. Лу-
гове), колгоспник. Заарештований 02.01.1933 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 31.03.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 18.12.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7319).

Татарчук Матвій Іванович, 1899 р. н., с. Да-
нине Лосинівського р-ну (нині с. Данина Ніжин-
ського р-ну), українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Данине (нині с. Данина), колгоспник. За-
арештований 25.07.1939 р. За вироком нарсуду 
Лосинівського р-ну від 20.09.1939 р. за ст. 56-21
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
у загальних місцях ув’язнення на 2 роки. Від-
бував покарання у Біломорсько-Балтійському 
ВТТ. Реабілітований 27.02.1996 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 392).

Татарчук Мирон Кирилович, 1894 р. н., 
м. Семенівка Семенівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у м. Семенівка, чоботар. 
Заарештований 07.08.1937 р. За вироком спе-
ціальної судової колегії Чернігівського облсуду 
від 21.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуд-
жений позбавлення волі у ВТТ на 5 років. Реа-

білітований 23.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 14566-п).

Татарчук Трохим Ігнатович, 1867 р. н., 
с. Пархимів Остерського повіту (нині Козелецько-
го р-ну), українець, малописьменний. Проживав у 
с. Пархимів, селянин. Заарештований 05.09.1921 р. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу 
від 21.11.1921 р. за проведення антирадянської 
діяльності засуджений до позбавлення волі у 
концтаборі на 3 місяці умовно. Реабілітований 
29.04.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 3777).

Татьяненко Петро Петрович, 1899 р. н., 
с. Турівка Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Щорс Щорського р-ну 
(нині м. Сновськ Сновського р-ну), столяр. За-
арештований 21.12.1937 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 11.08.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбав-
лення волі на 7 років. Відбував покарання в Бе-
резніковському ВТТ. Загинув 24.05.1942 р. Реа-
білітований 10.11.1989 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14474-п).

Тацький Олександр Пилипович, 1897 р. н., 
с. Гайворон Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав у с. Гай-
ворон, одноосібник. Заарештований 16.04.1931 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 13.05.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 27.02.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7792).

Тачинський Микола Борисович, 1912 р. н., 
смт Лосинівка Ніжинського р-ну, росіянин, осві-
та середня. Проживав за місцем дислокації, чер-
воноармієць. Заарештований 27.01.1942 р. За ви-
роком ВТ військ НКВД по Читинській обл. від 
24.02.1942 р. за ст. 58-14 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 20.08.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17641-п).

Ташлик Степан Трохимович, 1901 р. н., 
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с. Великий Щимель Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Великий Щимель, робітник залізниці. За-
арештований 11.03.1940 р. За вироком лінійно-
го суду Білоруської залізниці від 28.04.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Покарання відбував у Мінській 
ВТК №8. Реабілітований 19.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14574-п).

Ташута Зосим Юхимович, 1894 р. н., с. Са-
вин Остерського (нині Козелецького) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Савин, 
одноосібник. Заарештований 11.05.1931 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 27.02.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10075-п).

Тваровський Борис Іванович, 1887 р. н., 
м. Гродно, Білорусь, поляк, освіта початкова. Про-
живав у м. Шостка Чернігівської (нині Сум-
ської) обл., перукар. Заарештований 22.08.1937 р. 
за ст. 54-6 КК УРСР. 31.10.1937 р. справу припи-
нено. Реабілітований 23.07.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2660).

Твердий Микола Єфремович, 1899 р. н., 
с. Політрудня Городнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Політрудня, ліс-
ник. Заарештований 18.04.1933 р. за ст. 54-11 КК 
УСРР. 25.04.1933 р. справу припинено. Реабілі-
тований 29.02.1996 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 473).

Твердий Онуфрій Євменович, 1883 р. н., 
с. Політрудня Городнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Політрудня, 
робітник. Підозрювався за ст. 54-11 КК УСРР. 
18.05.1933 р. взятий на підписку про невиїзд. 
17.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 458).

Твердовська Софія Василівна, 1894 р. н., 
м. Ніжин, українка, малописьменна. Проживала 
у м. Ніжин, домогосподарка. Заарештована 
06.11.1937 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини. 

24.03.1938 р. справу припинено. Реабілітована 
19.02.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1184).

Твердовський Микола Матвійович, 
1894 р. н., м. Ніжин, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Ніжин, завгосп. Заарештований 
06.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.09.1938 р. як до агента 
польської та німецької розвідки застосована 
ВМП. Розстріляний 24.09.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 21.02.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3289).

Твердовський Петро Йосипович, 1893 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, слюсар. Заарештований 28.09.1937 р. 
За постановою «двійки» від 04.11.1937 р. за 
шпигунство застосована ВМП. Розстріляний 
14.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
05.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3583).

Тебенко Сергій Юхимович, 1917 р. н., с. Ти-
хоновичі Корюківського (нині Сновського) р-ну, 
освіта початкова. Проживав за місцем служби, 
червоноармієць. Заарештований 31.05.1942 р. За 
вироком ВТ 202 сд від 05.06.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. Реабілітований 14.11.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15420-п).

Тевкун Семен Потапович, 1880 р. н., с. Зай-
ці Михайло-Коцюбинського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Зайці, без певних занять. Заарештований 
26.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 03.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої на під-
рив колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 14.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1873).

Тегипко Софон Михайлович, 1901 р. н., 
с. Мишарівка Теплицького р-ну Вінницької обл., 
українець, освіта спеціальна. Член ВКП(б) до 
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1937 р. Проживав у м. Новгород-Сіверський, зас-
тупник директора молокозаводу. Заарештований 
28.03.1938 р. за ст.ст. 54-1 «б», 54-8, 54-11 КК УРСР. 
31.01.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
29.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2643).

Тейтель Лазар Михайлович, 1902 р. н., 
м. Острув-Мазовецька Островського повіту Мазо-
вецького воєводства, Польща, єврей, освіта се-
редня. Член ВКП(б). Проживав у м. Чернігів, 
ст. лейтенант ДБ, начальник 4-го відділу Чер-
нігівського облуправління НКВД. Заарештова-
ний 16.03.1938 р. За вироком ВК ВС СРСР від 
23.09.1938 р. за ст.ст. 54-1 «б», 54-8, 54-11 КК УРСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 23.09.1938 р. 
у м. Київ. Реабілітований 27.11.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17741-п).

Телевицький Мойсей Мордухович, 1886 р. н., 
с. Погорільці Корюківського (нині Семенівсько-
го) р-ну, єврей, освіта початкова. Проживав 
у м. Щорс Щорського р-ну (нині м. Сновськ 
Сновського р-ну), бухгалтер. Заарештований 
08.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянської есерів-
ської націоналістичної контрреволюційної пов-
станської організації застосована ВМП. Роз-
стріляний 07.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 22.02.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3284).

Тележко [Телешко] Олександр Степанович, 
1897 р. н., Седлецька губ., українець, освіта вища. 
Член ВКП(б) до 1935 р. Проживав у м. Чернігів, 
заступник директора облкінофототресту. За-
арештований 10.02.1935 р. за проведення анти-
радянської агітації. За постановою особливої 
наради при НКВД СРСР від 11.09.1935 р. справу 
припинено. На час другого арешту – робітник. 
Заарештований 15.05.1938 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 17.10.1939 р. 
за участь у діяльності антирадянської організації 
ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 
20.06.1997 р., 01.09.1956 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2600, 2105).

Теленбаум Мотя Мойсейович, 1908 р. н., 
Мазовецьке воєводство, Польща, єврей, освіта 
початкова. Проживав у м. Прилуки. Заарештований 
08.02.1927 р. за ст.ст. 61, 72 КК УСРР. 07.03.1927 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 14.12.1927 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6245).

Теленєв Данило Юхимович, 1882 р. н., 
с. Петрушин Чернігівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Петрушин, 
селянин. Заарештований 28.11.1920 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної організації. 
14.12.1920 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою колегії Чернігівської губЧК від 
28.12.1920 р. справу припинено. Реабілітований 
27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4688).

Телеш Андрій Федорович. Проживав у с. Хи-
мо-Рябушине (нині с. Перебудова) Ніжинсько-
го р-ну. Заарештований 12.09.1931 р. за ст. 54-8 КК 
УСРР. Рішення по справі відсутнє. Реабілітова-
ний 27.11.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6193).

Телещук Яків Артемович, 1905 р. н., с. Гри-
ціївка Срібнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Гриціївка, одноосібник. Заареш-
тований 17.10.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 22.02.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 
роки. Реабілітований 12.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5827).

Теличко Лука Давидович, 1876 р. н., с. Пет-
рівка Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Пет-
рівка, одноосібник. Заарештований 15.02.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 28.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висла-
ний до Північного краю на 5 років. Реабілітова-
ний 14.12.1988 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8185).

Теліман Мойсей Микитович, 1917 р. н., 
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с. Петрівка Городнянського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пет-
рівка, одноосібник. Заарештований 27.01.1933 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 02.04.1933 р. за ст. 54-12 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки умовно. 
Реабілітований 23.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9091).

Телух Андрій Степанович, 1888 р. н., с. Гні-
динці Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гнідинці, колгоспник. 
Заарештований 22.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
28.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
застосована ВМП. Розстріляний 05.01.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9504).

Телух Григорій Іванович, 1920 р. н., с. Гнідин-
ці Варвинського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав за місцем служби, червоноармієць. 
Заарештований 04.11.1941 р. За вироком ВТ Ка-
рельського фронту від 15.12.1941 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до ВМП. Розстріля-
ний 19.12.1941 р. Реабілітований 31.03.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16082-п).

Тельнов Василь Ілліч, 1885 р. н., м. Пролетарськ 
Пролетарського р-ну Ростовської обл., РФ, росіянин, 
освіта вища. Проживав у м. Носівка Носівсько-
го р-ну, агроном. Заарештований 05.02.1944 р. 
За вироком ВТ КВО від 20.04.1944 р. за ст. 54-10
ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
20.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15458-п).

Тельпух Валентин Григорович, 1917 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, освіта середня. 
Член ВЛКСМ. Проживав за місцем служби, лейте-
нант. Заарештований 22.11.1941 р. За вироком ВТ 
24 зсбр від 25.12.1941 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції 
ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 

13.01.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15653-п).

Телюк Василь Зіновійович, 1894 р. н., м. Но-
сівка Носівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 16.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.12.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
12.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5833).

Телюк Іван Васильович, 1907 р. н., с. Ми-
колаївка Малодівицького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації окремого лижного батальйону 75 сд, 
червоноармієць. Заарештований 22.08.1940 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 27.09.1940 р. за здачу у полон ув’язнений 
до ВТТ на 5 років. Реабілітований 21.07.1969 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8040).

Телюк Іван Тимофійович, 1892 р. н., 
с. Миколаївка Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Миколаївка, колгоспник. Заарештований 
15.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 20.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 28.09.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 31.12.1957 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3241).

Телюк Михайло Антонович, 1911 р. н., с. Ми-
колаївка Малодівицького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації окремого лижного батальйону 75 сд, 
червоноармієць. Заарештований 22.08.1940 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 27.09.1940 р. за здачу у полон ув’язнений 
до ВТТ на 5 років. Реабілітований 24.04.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3600).

Телюк Михайло Онисимович, 1912 р. н., 
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с. Моложава Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем служби, 
лейтенант. Заарештований 02.11.1941 р. За вирок-
ом ВТ 6 А від 11.03.1942 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 8 років, позбавлений військового звання. 
Реабілітований 17.04.1959 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 5337-п).

Телюк Олександр Семенович, 1894 р. н., 
с. Лісові Хутори Носівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Лісові Хутори, кол-
госпник. Заарештований 15.11.1935 р. за ст. 54-8 
КК УСРР. 16.12.1935 р. справу припинено. Реа-
білітований 16.11.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 16645-п).

Телюк Петро Петрович, 1899 р. н., м. Носів-
ка Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Без постійного місця проживання, колгосп-
ник. Заарештований 25.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував у Східному залізничному ВТТ. Реабі-
літований 24.04.1965 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7879).

Телюкова Євгенія Савівна, 1878 р. н., м. Но-
сівка Носівського р-ну, українка, малописьмен-
на. Проживала у м. Носівка, домогосподарка. За-
арештована 23.04.1940 р. За вироком Чернігівсько-
го облсуду від 20.07.1940 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджена до позбавлення волі у ВТТ на 5 
років. Реабілітована 16.08.1990 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 3035-п).

Темнікова Ірина Сидорівна, 1900 р. н., 
м. Чернігів, українка. Проживала у м. Чернігів, 
діловод. Заарештована 28.06.1919 р. за проведення 
чорносотенної та антисемітської агітації. Рішення 
по справі відсутнє. Реабілітована 27.11.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 454).

Тендітний Микола Іванович, 1909 р. н., 
с. Степок Сосницького р-ну, українець, освіта 

початкова. Проживав у с. Степок, без певних 
занять. Заарештований 18.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбу-
вав у Байкало-Амурському ВТТ. Реабілітований 
21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10384).

Тендітний Степан Феодосійович, 1903 р. н., 
с. Красляни Прилуцького р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Красляни, колгоспник. За-
арештований 15.04.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
03.06.1932 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
15.06.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 550).

Теодореско Петро Маркович, 1893 р. н., 
Румунія, румун, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, без певних занять. Заарештований 
22.09.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 28.11.1937 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував у Каргополь-
ському ВТТ. Загинув 19.05.1939 р. Реабілітований 
28.07.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4120).

Тереб Василь Прохорович, 1922 р. н., с. Го-
родище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 2 осб 86 осбр, червоноармієць. За-
арештований 22.12.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ 86 осбр від 10.01.1943 р. 
виправданий. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 5400-п).

Теребило Іван Борисович, 1885 р. н., с. Гу-
синка (приєднано до с. Голубичі) Ріпкинсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Гусинка (приєднано до с. Голубичі), колгосп-
ник. Заарештований 18.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.04.1938 р. за участь у діяльності українсь-
кої націоналістичної повстанської організації 
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застосована ВМП. Розстріляний 19.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 03.10.1959 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4198).

Теребун Василь Артемович, 1881 р. н., с. Гу-
жівка Ічнянського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Гужівка, одноосібник. За-
арештований 11.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою від 14.07.1931 р. висланий з роди-
ною на Урал. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8870).

Теребун Василь Миколайович, 1929 р. н., 
с. Гужівка Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Кинашівка Борзнянсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 25.12.1948 р. 
За вироком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл.
 від 13.06.1950 р. за ст.ст. 54-1 «а», 54-11 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 25 років. 
Реабілітований 31.07.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14611-п).

Теребун Надія Миколаївна, 1927 р. н., с. Гу-
жівка Ічнянського р-ну, українка, освіта незакін-
чена вища. Член ВЛКСМ. Проживала у с. Колки 
Маневицького р-ну Волинської обл., вчитель. За-
арештована 08.05.1950 р. За вироком ВТ військ 
МВД по Чернігівській обл. від 22.08.1950 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджена до позбавлен-
ня волі у ВТТ на 25 років. За ухвалою ВТ військ 
МВД Київського округу від 04.09.1950 р. за 
ст. 54-12 КК УРСР термін покарання знижено до 
10 років позбавлення волі. За ухвалою ВТ КВО 
від 06.04.1956 р. термін покарання знижено до 
5 років позбавлення волі. Звільнена з-під варти 
29.04.1956 р. Реабілітована 31.03.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16096-п).

Терейковський Овсій Миколайович, 
1885 р. н., с. Вербичі Ріпкинського р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у м. Чернігів, комірник. 
Заарештований 01.01.1933 р. За постановою судо-
вої «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 10 років. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8733-8747).

Теремецький Іван Миколайович, 1881 р. н., 
с. Миси Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Миси, 
без певних занять. Заарештований 05.05.1938 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 10.02.1939 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 1, 58 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 7 років. Реабілітований 
04.06.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 2304-п).

Терентьєв Іван Павлович, 1919 р. н., м. При-
луки, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем служби, червоноармієць. За вироком 
ВТ Далекосхідного фронту від 19.06.1941 р. за 
ст. 58-1 «б» КК РРФСР засуджений до ВМП. 
Реабілітований 28.05.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17413-п).

Терентьєв Олександр Павлович, 1912 р. н., 
м. Прилуки, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації 995 сп 263 сд, червоноармієць. 
Заарештований 16.12.1941 р. За постановою від 
16.12.1941 р. за зраду Батьківщини застосовано 
ВМП. Розстріляний 16.12.1941 р. Реабілітований 
20.06.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12416).

Терехов Микола Петрович, 1911 р. н., с. Ха-
лявин Чернігівського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Халявин, одноосібник. За-
арештований 11.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
15.09.1932 р. справу направлено прокурору на при-
пинення. Рішення по справі відсутнє. Реабілітова-
ний 27.11.1996 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 820).

Терехов Микола Тарасович, 1896 р. н., 
м. Щорс Щорського р-ну (нині м. Сновськ Снов-
ського р-ну), українець. Проживав у м. Щорс (ни-
ні м. Сновськ), робітник залізниці. Заарештова-
ний 13.10.1943 р. За постановою особливої нара-
ди при НКВД СРСР від 04.08.1945 р. як соціаль-
но-небезпечний елемент ув’язнений до ВТТ на 
5 років. Реабілітований 23.09.1993 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11935).

Терехов Федір Петрович, 1914 р. н., с. Ха-
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лявин Чернігівського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Халявин, одноосібник. За-
арештований 11.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
15.09.1932 р. справу направлено прокурору 
на припинення. Рішення по справі відсутнє. 
Реабілітований 27.11.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 820).

Терехович Андрій Андрійович, 1885 р. н., 
с. Безуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бе-
зуглівка, одноосібник. Заарештований 29.04.1939 р. 
За вироком Чернігівського облсуду від 25.09.1939 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР засудже-
ний до ВМП. За ухвалою судової колегії в 
кримінальних справах ВС УРСР від 11.10.1939 р. 
вирок змінено, засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. Реабілітований 11.05.1990 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14512-п).

Терехович Гаврило Іовович, 1871 р. н., 
с. Безуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Безуглів-
ка, одноосібник. Заарештований 21.03.1931 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 05.05.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6691).

Терехович Дмитро Дмитрович, 1906 р. н., 
с. Безуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бе-
зуглівка, одноосібник. Заарештований 21.08.1939 р. 
За вироком Чернігівського облсуду від 25.09.1939 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 11.05.1990 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14512-п).

Терехович Дмитро Іовович, 1858 р. н., с. Бе-
зуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Бе-
зуглівка, одноосібник. Заарештований 22.02.1933 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації. 22.05.1933 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. Рішення по справі 

відсутнє. Реабілітований 21.05.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 261).

Терехович Іван Андрійович, 1904 р. н., с. Бе-
зуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бе-
зуглівка, одноосібник. Заарештований 21.08.1939 р. 
За вироком Чернігівського обласного суду від 
25.09.1939 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2, 54-11 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 11.05.1990 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14512-п).

Терехович Іван Федорович, 1893 р. н., с. Бе-
зуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бе-
зуглівка, працював сезонно. Заарештований 
29.08.1939 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 25.09.1939 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР 
засуджений до ВМП. За ухвалою ВС УРСР 
від 11.10.1939 р. вирок змінено, засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
11.05.1990 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14512-п).

Терехович Леонід Никифорович, 1941 р. н., 
с. Кучинівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Кучинів-
ка, електромонтер. Заарештований 15.03.1972 р. 
За вироком судової колегії в кримінальних спра-
вах Чернігівського облсуду від 01.06.1972 р. за 
ст. 187-1 КК УРСР засуджений до позбавлення во-
лі на 2 роки. Реабілітований 10.12.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15974-п).

Терехович Макар Дмитрович, 1904 р. н., 
с. Безуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Бе-
зуглівка, одноосібник. Заарештований 15.05.1932 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 05.01.1933 р. за ст.ст. 54-8, 56-17 КК УСРР 
застосована ВМП. Розстріляний 02.02.1933 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8368).

Терехович Опанас Дмитрович, 1891 р. н., 
с. Безуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
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українець, освіта початкова. Проживав у с. Бе-
зуглівка, штукатур. Заарештований 29.04.1939 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 25.09.1939 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 28.01.1940 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 11.05.1990 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14512-п).

Терехович Пантелеймон Ксенофонтович, 
1910 р. н., с. Безуглівка Щорського (нині Снов-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Безуглівка, візник. Заарештований 
25.02.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної повстанської 
організації застосована ВМП. Розстріляний 
22.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9209).

Терехович Петро Іовович, 1878 р. н., с. Бе-
зуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Лука 
Щорського (нині Сновського) р-ну, одноосібник. 
Заарештований 22.02.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
02.06.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 520).

Терехович Северин Федорович, 1891 р. н., 
с. Безуглівка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бе-
зуглівка, одноосібник. Заарештований 10.05.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 21.06.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки 
умовно. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8872).

Терешко Євген Степанович, 1921 р. н., м. Ні-
жин, росіянин, освіта початкова. Проживав за 
місцем служби, червоноармієць. Заарештований 
17.09.1941 р. За вироком ВТ 122 сд від 18.09.1941 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 13.10.1941 р. у м. Бєломорськ. 
Реабілітований 21.10.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15416-п).

Терещенко Антон Дмитрович, 1902 р. н., 
с. Зелене Павлоградського р-ну Дніпропетров-
ської обл., освіта середня. Проживав у с. Журав-
ка Варвинського р-ну, художник. Заарештований 
02.04.1944 р. За вироком ВТ Київського гарнізону 
від 13.02.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений 
до 15 років каторжних робіт. За ухвалою ВТ КВО 
від 10.12.1954 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР вирок 
змінено, засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
10 років. Звільнений 14.01.1955 р. Реабілітований 
21.05.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17039-п).

Терещенко Антон Степанович, 1897 р. н., 
с. Хрещате Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Хрещате, колгоспник. 
Заарештований 20.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ського угруповання застосована ВМП. Розстрі-
ляний 15.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11606).

Терещенко Василь Леонтійович, 1905 р. н., 
с. Чернин Таращанського р-ну Київської обл., осві-
та початкова. Проживав у м. Остер Козелецько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 16.02.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 23.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської української контрреволюційної 
повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 17.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 28.02.1959 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4026).

Терещенко Василь Ничипорович, 1908 р. н., 
с. Хрещате Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Хрещате, одноосібник. 
Заарештований 03.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
16.11.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6675).

Терещенко Василь Федорович, 1878 р. н., 
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с. Полонки Прилуцького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав за місцем роботи, робіт-
ник. Заарештований 29.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 
14.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1912).

Терещенко Іван Іванович, 1899 р. н., с. Ко-
зилівка Корюківського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Козилівка, без певних за-
нять. Заарештований 28.02.1940 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 23.04.1940 р. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 7 років. Реабілітований 27.09.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14985-п).

Терещенко Іван Павлович, 1881 [1882] р. н., 
с. Безуглівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Безуглівка, одноосібник. 
Заарештований 12.09.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 23.09.1931 р. звільнений на підписку про 
невиїзд. 24.12.1931 р. справу припинено. На час 
другого арешту – сторож сільської кооперації. 
Заарештований 29.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
08.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
28.01.1997 р., 06.06.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1028, 1816).

Терещенко Іван Федорович, 1909 р. н., 
с. Кулишівка Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кулишівка, без певних за-
нять. Заарештований 21.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 31.04.1938 р. за проведення антирадянської 
агітації, скерованої проти заходів радянської вла-
ди, застосована ВМП. Розстріляний 11.05.1938 р. 
Реабілітований 28.06.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3526).

Терещенко Кіпріян Опанасович, 1905 р. н., 
с. Клочків Чернігівського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав за місцем служби, 

червоноармієць. Заарештований 28.02.1943 р. 
За вироком ВТ Саратовського гарнізону від 
21.05.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
30.10.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 
17248-п).

Терещенко Костянтин Ничипорович, 
1899 р. н., с. Новий Білоус Чернігівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
столяр. Заарештований 02.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
15.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
15.09.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2108).

Терещенко Ксенія Гаврилівна, 1874 р. н., 
с. Спаське Кролевецького повіту Чернігівської губ. 
(нині Кролевецького р-ну Сумської обл.), україн-
ка. Проживала у с. Ленінське Кролевецького пові-
ту Чернігівської губ. (нині с. Спаське Кролеве-
цького р-ну Сумської обл.), селянка. Заарештована 
07.07.1922 р. за проведення контрреволюційної 
агітації. 13.07.1922 р. звільнена на підписку 
про невиїзд. За постановою Чернігівського губ-
ревтрибуналу від 05.08.1922 р. справу закрито. 
Реабілітована 30.08.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 5939).

Терещенко Максим Михайлович, 1899 р. н., 
с. Синявка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Синявка, 
робітник радгоспу. Заарештований 17.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
21.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7075).

Терещенко Марія Пимонівна, 1907 р. н., 
с. Сорокошичі Козелецького р-ну, українка, осві-
та початкова. Проживала у с. Сорокошичі, кол-
госпниця. 22.05.1944 р. взята на підписку про 
невиїзд. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 12.11.1945 р. як член сім’ї зрад-
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

ника Батьківщини вислана на 3 роки. Згідно Ука-
зу Президії ВР СРСР від 07.07.1945 р. амністо-
вана, міра покарання не виконувалась. Реабіліто-
вана 29.07.1994 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12094).

Терещенко Микита Митрофанович, 
1887 р. н., с. Григорівка Дмитрівського (нині Бах-
мацького) р-ну, українець, малописьменний. Про-
живав у с. Григорівка, одноосібник. Заарештований 
06.03.1930 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 20.06.1930 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2549).

Терещенко Микола Никифорович, 1895 р. н., 
с. Новий Білоус Чернігівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Новий Білоус, 
одноосібник. Заарештований 30.12.1932 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 02.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’яз-
нений до концтабору на 10 років. На час другого 
арешту – колгоспник. Заарештований 09.09.1950 р. 
За вироком табірного суду ВТТ та колоній МВД 
УРСР від 20.12.1950 р. за ст. 54-14 КК УРСР 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у Житомирській обл. Реабілітований 23.08.1989 р., 
05.10.1993 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9062, 11928).

Терещенко Михайло Макарович, 1899 р. н., 
с. Забарівка Корюківського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Забарівка, одноосіб-
ник. Заарештований 25.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки. На час другого арешту 
– колгоспник. Заарештований 28.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. 23.06.1939 р. справу закрито. Звільне-
ний 29.05.1939 р. Реабілітований 13.07.1989 р., 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5869, 1664).

Терещенко Михайло Никифорович, 

1897 р. н., с. Хоробичі Городнянського р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Мощен-
ка Городнянського р-ну, вчитель. Заарештований 
08.12.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 20.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2335).

Терещенко Михайло Петрович, 1889 р. н., 
с. Новий Білоус Чернігівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Новий Білоус, 
тесля. Заарештований 21.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
19.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7558).

Терещенко Никифор Григорович, 1880 р. н., 
с. Грязна Щорського р-ну (нині с. Заріччя Снов-
ського р-ну), українець, малописьменний. Про-
живав у с. Грязна (нині с. Заріччя), одноосіб-
ник. Заарештований 19.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
01.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 22.05.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1659).

Терещенко Олександр Пимонович, 
1911 р. н., х. Новий Завод Козелецького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Хомів-
ка Радомишльського р-ну Житомирської обл., 
майстер. Заарештований 25.03.1950 р. За виро-
ком ВТ КВО від 08.08.1950 р. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
15 років. За ухвалою ВК ВС СРСР від 20.09.1950 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд. 08.02.1952 р. справу припинено. 09.02.1952 
звільнений. Реабілітований 28.05.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 7868-п).

Терещенко Онисим Тимофійович, 1884 р. н., 
с. Омбиш Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Омбиш, 
одноосібник. Заарештований 30.09.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
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ській обл. від 22.10.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 14.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1885).

Терещенко Павло Захарович, 1880 р. н., 
с. Синявка Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Синявка, одноосібник. Заарештований 
17.04.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. Рішення по 
справі відсутнє. Реабілітований 27.11.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 6478).

Терещенко Петро Хомич, 1876 р. н., с. Цер-
ковище Олишівського р-ну (нині с. Підлісне Ко-
зелецького р-ну), українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Церковище (нині с. Підлісне), одно-
осібник. Заарештований 18.11.1929 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
29.01.1930 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки. За постановою Колегії 
ОГПУ від 28.07.1932 р. звільнений достроково. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 17.05.1941 р. судимість знято. Реабілітований 
03.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3766).

Терещенко Прокіп Омелянович, 1880 р. н., 
м. Прилуки, українець, малописьменний. Прожи-
вав у м. Прилуки, безробітний. Заарештова-
ний 13.08.1941 р. За вироком ВТ 13 зсбр КВО 
від 24.08.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до ВМП. Розстріляний 
05.09.1941 р. Реабілітований 23.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15223-п).

Терещенко Федір Якович, 1894 р. н., с. Вар-
варівка Бахмацького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Варварівка, одноосіб-
ник. Заарештований 13.01.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 07.03.1930 р. справу направлено прокуро-
ру на припинення. Рішення по справі відсутнє. 
На час другого арешту – рахівник. Заарештова-
ний 16.10.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при колегії ГПУ УСРР від 16.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 

5 років. Реабілітований 26.06.1997 р., 14.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2554, 8526).

Терещук Павло Васильович, 1881 р. н., с. Ряс-
не Ємільчинського р-ну Житомирської обл., 
українець, малописьменний. Проживав у с. Мар-
ківці Бобровицького р-ну, колгоспник. За-
арештований 12.10.1943 р. За вироком ВТ КВО 
від 17.04.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засудже-
ний до каторжних робіт на 15 років. Реабілітова-
ний 30.03.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16880-п).

Терлецький Олександр Миколайович, 
1871 р. н., с. Валки Прилуцького р-ну, українець, 
освіта духовна. Проживав у м. Прилуки, священ-
ник. Заарештований 28.01.1930 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 2, 54-11 КК УСРР. 03.06.1930 р. звільнений на 
підписку про невиїзд. 22.07.1930 р. справу закрито. 
Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5821).

Терлецький Семен Денисович, 1882 р. н., 
с. Орликівка Семенівського р-ну, росіянин, освіта 
духовна. Проживав у м. Семенівка Семенівсько-
го р-ну, священник. Заарештований 29.04.1938 р. 
За вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду від 
06.05.1938 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 28.02.1968 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 2548-п).

Терлецький [Талецький] Леонід Григоро-
вич, 1874 [1875] р. н., Новгород-Сіверський р-н, 
українець, освіта духовна. Проживав у м. Чер-
нігів, священник. Заарештований 21.10.1922 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності. 
06.11.1922 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
Рішення по справі відсутнє. На час другого 
арешту – рахівник. Заарештований 18.04.1938 р.
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської української націо-
налістичної контрреволюційної організації пе-
редбачено ВМП. Реабілітований 24.09.1999 р., 
28.07.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
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ф. Р-4609, оп.1, спр. 6842, Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2485-2487).

Терницький Василь Іванович, 1896 р. н., 
с. Полонки Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. По-
лонки, одноосібник. Заарештований 09.11.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 04.01.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – робітник трудкомуни НКВД. 
Заарештований 13.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 31.06.1989 р., 01.06.1963 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6146, 1911).

Терницький Ничипір Іванович, 1898 р. н., 
с. Полонки Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Івківці 
Прилуцького р-ну, одноосібник. Підозрювався за 
ст. 54-10 КК УСРР. 26.07.1931 р. справу припинено. 
Реабілітований 24.04.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2182).

Терно Іван Антонович, 1884 р. н., с. Озеряни 
Варвинського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Озеряни, колгоспник. Заарештований 
22.09.1932 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 23.12.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 20.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7076).

Терно Михайло Григорович, 1906 р. н., м. При-
луки, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Прилуки, кочегар. Заарештований 05.09.1936 р. 
За вироком лінійного суду Південно-Західної 
залізниці від 10.10.1936 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
засуджений до позбавлення волі на 3 роки. 
Реабілітований 27.03.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 665-п).

Терно Павло Антонович, 1897 р. н., с. Озе-
ряни Варвинського р-ну, українець, освіта по-

чаткова. Проживав у с. Озеряни, одноосібник. 
Заарештований 22.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
02.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6505).

Тернов Дмитро Ілліч, 1906 р. н., с. Нічогівка 
Козелецького р-ну, українець, освіта вища. Член 
ВКП(б). Проживав у смт Козелець Козелецько-
го р-ну, агроном. Заарештований 04.03.1944 р. 
За вироком ВТ Чернігівського гарнізону від 
12.01.1945 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений 
до 15 років каторжних робіт. Покарання відбував 
у Норильському ВТТ (1945-1950 рр.) і у м. Ворку-
та, Комі АРСР. Звільнений у 1954 р. Реабілітова-
ний 28.03.1997 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17793-п).

Терпиловский Орест Робертович, 1917 р. н., 
с. Сухоліси Білоцерківського р-ну Київської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Дов-
галівське Рокитнянського р-ну Київської обл., сек-
ретар сільської ради. Заарештований 24.01.1935 р. 
За вироком ВТ 15 ск КВО від 28.07.1935 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР засуджений до 
позбавлення волі на 6 років. Реабілітований 
18.01.1993 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15995-п).

Теселько Семен Дмитрович, 1900 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Борзна, колгоспник. За-
арештований 04.11.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 09.11.1937 р. 
за висловлювання антирадянських настроїв ув’яз-
нений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у Томсько-Асінському ВТТ. Реабілітований 
11.06.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4380).

Тесленко Андрій Андріянович, 1907 р. н., 
с. Миколаївка Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Миколаївка, безро-
бітний. Заарештований 08.01.1933 р. За поста-
новою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
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УСРР від 11.04.1933 р. за ст.ст. 54-10, 56-17 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9532).

Тесленко Борис Петрович, 1935 р. н., с. Ко-
бижча Бобровицького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем відбуття покарання, 
в’язень. Розпочато нову справу 22.05.1963 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 16.08.1963 р. 
за ст. 62 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 2,5 роки. За ухвалою ВС УРСР від 
18.09.1963 р. вирок скасовано, справу направлено 
на дослідування. За вироком Чернігівського 
облсуду від 20.01.1964 р. за ст. 62 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 1 рік 7 місяців. 
Реабілітований 27.02.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17273-п).

Тесленко Іван Петрович, 1895 р. н., с. Щас-
нівка Бобровицького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Щаснівка, одноосібник. За-
арештований 24.12.1928 р. За постановою Колегії 
ОГПУ від 20.05.1929 р. за ст.ст. 58-10, 59-3 КК 
РСФРР ув’язнений до концтабору на 5 років. На 
час другого арешту – колгоспник. Заарештований 
01.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 21.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 05.10.1964 р., 31.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12212, 
9306).

Тесленко Пилип Трохимович, 1894 р. н., 
с. Миколаївка Борзнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Миколаївка, колгосп-
ник. Заарештований 09.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 12.09.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував у Буреїнському залізничному таборі. 
Реабілітований 05.11.1960 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4585).

Теслик Федір Миколайович, 1889 р. н., 

м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Борзна, землемір. Заареш-
тований 03.11.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 24.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянського угрупов-
ання застосована ВМП. Розстріляний 17.05.1938 р. 
Реабілітований 25.10.1958 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3815).

Тетеня Іван Григорович, 1892 р. н., с. Мрин 
Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Мрин, одноосібник. Заарештований 
26.10.1930 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 02.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 5 років. 
На час другого арешту – тесля в школі. За-
арештований 07.09.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 22.10.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 23.11.1988 р., 
28.10.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8151, 8773).

Тетерник Спиридон Іванович, 1881 р. н., 
смт Короп Коропського р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав у смт Короп, одноосібник. За-
арештований 16.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 20.01.1931 р. 
за ст. 54-4 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 05.11.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8122).

Тизун Микита Ничипорович, 1902 р. н., 
с-ще Гулівці Калинівського р-ну Вінницької обл., 
українець, освіта середня. Проживав у м. Ніжин, 
службовець. Заарештований 28.02.1937 р. За ви-
роком лінійного суду Південно-Західної залізни-
ці від 08.08.1937 р. за ст.ст. 54-10, 54-14 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Покарання відбував у Північно-Східному ВТТ. 
10.02.1940 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5141).

Тиква Олександр Кузьмич, 1896 р. н., м. Київ, 
українець, освіта середня. Проживав у м. При-
луки, службовець. Заарештований 18.07.1941 р. За 
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вироком ВТ 13 зсбр від 10.08.1941 р. за ст. 54-10 
ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до ВМП. 
За ухвалою ВК ВС СРСР від 03.09.1941 р. вирок 
змінено, засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 8 років. Реабілітований 15.11.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15487-п).

Тильман Вульф Аврамович, 1904 р. н., 
смт Короп Коропського р-ну, єврей, освіта домаш-
ня. Проживав у смт Короп, маляр. Заарештований 
01.11.1926 р. за ст. 61 КК УСРР. 07.01.1927 р. спра-
ву припинено. Звільнений з-під варти 20.12.1926 р. 
Реабілітований 27.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9740-п).

Тим Гельмуд Якович, 1893 р. н., Волин-
ська губ., німець, освіта початкова. Проживав у 
с. Хрипівка Городнянського р-ну, чорноробочий. 
Заарештований 17.12.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 09.02.1938 р. 
за ст. 54-10 КК УРСР ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8638).

Тимінський Микола Костянтинович, 
1884 р. н., Ковенська губ., білорус, освіта неза-
кінчена вища. Проживав у м. Сновськ Сновсько-
го р-ну, вчитель. Заарештований 01.11.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. За по-
становою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 09.08.1932 р. звільнений достроково. 
Реабілітований 28.04.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5252).

Тимко Микола Гнатович, 1919 р. н., с. Гали-
ця Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, украї-
нець, освіта середня. Проживав за місцем навчан-
ня, курсант Сухумського піхотного училища. За-
арештований 05.08.1942 р. За вироком ВТ 3 ск від 
07.09.1942 р. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР засудже-
ний до ВМП. Розстріляний 24.09.1942 р. у Абхазії. 
Реабілітований 27.09.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17696-п).

Тимошевський Андрій Гаврилович, 

1908 р. н., с. Носелівка Борзнянського р-ну, украї-
нець, письменний. Проживав у с. Носелівка, кол-
госпник. Заарештований 26.09.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 09.11.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації, скерованої на підрив колгоспного бу-
дівництва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. По-
карання відбував в Амурському ВТТ. Звільнений 
у 1947 р. Реабілітований 12.07.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3513).

Тимошевський Андрій Юрійович, 
1901 р. н., с. Грабарівка Пирятинського р-ну Пол-
тавської обл., українець, освіта вища. Прожи-
вав у м. Ніжин, службовець. Заарештований 
25.09.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 16.12.1937 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Кулойсько-
му ВТТ. Реабілітований 09.01.1962 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4826).

Тимошевський Віктор Андрійович, 
1892 р. н., с. Масани (приєднано до м. Чернігів), 
українець, освіта незакінчена вища. Проживав у 
м. Ніжин, вчитель. Заарештований 04.04.1933 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 15.05.1933 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної повстанської організації ув’яз-
нений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
29.12.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.1, спр. 593).

Тимошевський Федір Олексійович, 1888 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Носелівка, одноосіб-
ник. Заарештований 16.10.1930 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 17.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язне-
ний до концтабору на 3 роки. Заарештований 
15.06.1934 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 12.09.1934 р. 
справу припинено. Заарештований 02.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 22.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації застосована ВМП. Роз-
стріляний 29.09.1937 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 12.06.1989 р., 27.01.1997 р., 13.03.1989 р. 
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(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6805, 1054, 8262).

Тимошенко Андрій Андрійович, 1896 р. н., 
с. Чемер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Че-
мер, колгоспник. Заарештований 24.05.1938 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 27.02.1939 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі у ВТТ на 8 років. Реабілітова-
ний 14.12.1959 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 5517-п).

Тимошенко Антон Ісакович, 1890 
[1891] р. н., с. Жукотки Михайло-Коцюбинсько-
го (нині Чернігівського) р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Жукотки, одноосібник. 
Заарештований 11.03.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. На час другого ареш-
ту – мешканець м. Чернігів, тесля. Заарештова-
ний 14.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Відбував покарання в Усть-
Вимському ВТТ. Реабілітований 22.08.1989 р., 
18.03.1961 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10645, 4678).

Тимошенко Аполлон Дмитрович, 1865 р. н., 
с. Киселівка Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Киселівка, одноосібник. 
22.02.1929 р. взятий на підписку про невиїзд. За-
арештований 28.12.1929 р. За постановою «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 02.02.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР висланий до Північ-
ного краю на 3 роки. Реабілітований 15.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9871).

Тимошенко Василь Михайлович, 1896 р. н., 
с. Хотуничі Сновського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Хотуничі, селянин. За-
арештований 09.04.1921 р. за підозрою у підготовці 
та проведенні теракту. 06.05.1921 р. звільнений на 
підписку про невиїзд. За постановою Чернігівсько-

го губревтрибуналу від 04.01.1922 р. справу при-
пинено. Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 5514).

Тимошенко Василь Тимофійович, 1900 р. н., 
с. Шептаки Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав за місцем дис-
локації 846 сп, червоноармієць. Заарештований 
23.09.1941 р. За вироком ВТ 52 А від 12.10.1941 р. 
за ст. 58-1 «г» КК РРФСР засуджений до поз-
бавлення волі у ВТТ на 10 років. За вироком ВК 
ВС СРСР від 17.09.1947 р. за ст. 58-12 КК РРФСР 
вирок змінено, засуджений до позбавлення волі 
на 6 років. 11.03.1942 р. загинув у Вятському ВТТ. 
Реабілітований 27.02.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16861-п).

Тимошенко Григорій Васильович, 1903 р. н., 
с. Красне Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Крас-
не, чорноробочий. Заарештований 28.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 01.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 09.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
09.08.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11775).

Тимошенко Григорій Матвійович, 1891 р. н., 
с. Халявин Чернігівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, тесля. За-
арештований 07.09.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 17.09.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 24.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10444).

Тимошенко Дмитро Іванович, 1903 р. н., 
с. Хоробичі Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Хоробичі, колгосп-
ник. Заарештований 24.09.1947 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. 07.02.1948 р. справу припинено. Реабі-
літований 20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3732).

Тимошенко Захарій Павлович, 1891 р. н., 
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с. Гриціївка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гриціївка, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору на 
7 років. Реабілітований 05.10.1991 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Тимошенко Іван Гаврилович, 1912 р. н., с. Че-
мер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, осві-
та початкова. Проживав у с. Чемер, одноосібник. За-
арештований 11.04.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 28.08.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до ВТТ на 5 ро-
ків. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9756).

Тимошенко Іван Іванович, 1918 р. н., с. Клу-
бівка Ріпкинського р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав за місцем служби, командир взво-
ду. Заарештований 13.12.1943 р. За вироком ВТ 
18 сд від 03.02.1944 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 17.08.1990 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 14504-п).

Тимошенко Іван Онисимович, 1913 р. н., 
с. Чемер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Чемер, 
одноосібник. Заарештований 20.04.1933 р. За пос-
тановою судової колегії ОГПУ від 28.04.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до ВТТ на 3 ро-
ки. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9756).

Тимошенко Іван Опанасович, 1910 р. н., 
с. Чемер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Че-
мер, селянин. Заарештований 06.12.1928 р. За 
ухвалою Чернігівського окрсуду від 29.05.1929 р. 
як соціально-небезпечний елемент висланий за 
межі Чернігівської, Конотопської, Київської округ 
на 3 роки. Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.6, спр. 176).

Тимошенко Іван Родіонович, 1882 р. н., 

с. Чемер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Че-
мер, одноосібник. Заарештований 09.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 08.02.1933 р. за ст.ст. 54-10, 54-11
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки. 
Реабілітований 04.09.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8893).

Тимошенко Ілля Аполлонович, 1897 р. н., 
с. Киселівка Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Киселівка, без певних 
занять. Заарештований 03.10.1932 р. За постано-
вою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
05.01.1933 р. за ст.ст. 54-6, 56-17 КК УСРР ув’яз-
нений до концтабору на 5 років. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11712).

Тимошенко Йосип Гнатович, 1901 р. н., 
с. Чемер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Чемер, 
без певних занять. Заарештований 30.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 03.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 17.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11012).

Тимошенко Капітон Матвійович, 1872 
[1875] р. н., с. Гурбинці Срібнянського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Гурбин-
ці, одноосібник. Заарештований 11.04.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 28.05.1930 р. 
справу припинено. Заарештований 18.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 10.02.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Заарештований 22.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
17.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської церковної групи застосована ВМП. Роз-
стріляний 06.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 28.05.1998 р., 18.07.1989 р., 26.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2808, 5941, 9643).
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Тимошенко Кирило Іванович, 1902 р. н., 
с. Чемер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Че-
мер, одноосібник. Заарештований 08.05.1932 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 16.05.1932 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 30.03.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10046-п).

Тимошенко Максим Іванович, 1879 р. н., 
с. Червоні Партизани (нині с. Володькова Діви-
ця) Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Червоні Партизани (нині с. Во-
лодькова Дівиця), колгоспник. Заарештований 
02.08.1938 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 20.03.1939 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 23.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15535-п).

Тимошенко Огій Кіндратович, 1879 р. н., 
с. Жукотки Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у м. Чернігів, одноосібник. Заарешто-
ваний 29.05.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 22.11.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 12.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6600).

Тимошенко Олександр Іванович, 
1920 р. н., с. Берків (нині с. Пилятин) Козелецько-
го р-ну, українець, освіта середня. Проживав за 
місцем служби, червоноармієць. Заарештований 
15.01.1942 р. За вироком ВТ 69 сморпіхбр від 
22.01.1942 р. за ст.ст. 19-58-8, 58-10 ч. 2 з санкції 
ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до ВМП. За 
ухвалою ВК ВС СРСР від 27.03.1942 р. вирок 
змінено, засуджений до позбавлення волі на 10 
років. Реабілітований 22.07.1996 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 17619-п).

Тимошенко Олександр Капітонович, 
1904 р. н., с. Гурбинці Срібнянського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Гурбинці, 
столяр. Заарештований 18.10.1930 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 

від 10.02.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
18.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5943).

Тимошенко Онисим Олексійович, 1890 
[1891] р. н., с. Чемер Олишівського (нині Козе-
лецького) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Чемер, одноосібник. Заарештований 
20.04.1933 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 28.08.1933 р. за ст. 54-11 
КК УСРР ув’язнений до ВТТ на 5 років. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
05.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 21.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.08.1989 р., 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9756, 10505).

Тимошенко Пилип Назарович, 1894 р. н., 
с. Ганнівка Добрянського р-ну (приєднано до 
c. Грибова Рудня Ріпкинського р-ну), українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Ганнівка (приєднано 
до c. Грибова Рудня), колгоспник. Заарештова-
ний 09.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 07.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 13.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 24.09.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4522).

Тимошенко Порфирій Касянович, 1907 р. н., 
с. Низківка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Мена 
Менського р-ну, без певних занять. Заарештова-
ний 22.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 07.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянського куркуль-
ського угруповання застосована ВМП. Розстрі-
ляний 20.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
23.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8708).

Тимошенко Прокіп Іванович, 1888 р. н., 
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с. Гриціївка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гриціївка, одноосібник. 
Заарештований 06.07.1930 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації. 
Рішення по справі відсутнє. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Тимошенко Родіон Євстратович, 1887 р. н., 
с. Гута-Студенецька Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну, білорус, малописьменний. Проживав у 
смт Добрянка Ріпкинського р-ну, без певних за-
нять. Заарештований 16.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.04.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 08.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 11.06.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4383).

Тимошенко Свирид Митрофанович, 
1879 р. н., с. Максим Остерського (нині Козеле-
цького) р-ну, українець, неписьменний. Прожи-
вав у с. Максим, одноосібник. Заарештований 
03.04.1933 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 16.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2237).

Тимошенко Тимофій Матвійович, 1908 р. н., 
с. Халявин Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Халявин, тесля. Заареш-
тований 07.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 24.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10443).

Тимошенко Тимофій Устимович, 1888 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, службовець. Заарештований 
13.06.1920 р. За постановою Колегії Особливо-
го відділу ВЧК при Реввійськраді 12 Армії від 
23.06.1920 р. за видачу комуніста денікінцям 
передбачена ВМП. Реабілітований 29.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12384).

Тимошенко Трохим Опанасович, 1902 р. н., 
с. Чемер Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у м. Ко-
дима Кодимського р-ну Одеської обл., тесля. За-
арештований 03.04.1932 р. За постановою коле-
гії ОГПУ від 20.01.1933 р. за ст. 58-2 КК РСФРР 
застосовано ВМП. Розстріляний 11.02.1933 р. у 
м. Київ. Реабілітований 11.09.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9213-9214).

Тимошенко Харитон Никифорович, 
1868 р. н., с. Бурівка Городнянського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Бурів-
ка, одноосібник. Заарештований 08.01.1933 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 17.05.1933 р. справу при-
пинено. Реабілітований 25.03.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 535).

Тимошенко-Свєтлов Митрофан Олексан-
дрович, 1888 р. н., м. Богодухів Богодухівсько-
го р-ну Харківської обл., українець, освіта серед-
ня. Проживав у м. Остер Козелецького р-ну, безро-
бітний. Заарештований 16.10.1930 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 11.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8540).

Тимошина Іван Іванович, 1899 р. н., м. Мена 
Менського р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Ічня Ічнянського р-ну, рахівник. За-
арештований 23.03.1938 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянської україн-
ської контрреволюційної повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 11.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.06.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3518).

Тимошко Андрій Федорович, 1880 р. н., 
с. Слабин Чернігівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Слабин, без 
певних занять. Заарештований 28.11.1935 р. За 
вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
03.01.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений 
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до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. Реабілітований 
09.07.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 
1835-п).

Тимошко Іван Петрович, 1874 р. н., с. Нова 
Басань Бобровицького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Нова Басань, одноосібник. 
Заарештований 29.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
01.03.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. –
Спр. 9513-п).

Тимошко Макар Аврамович, 1892 р. н., 
с. Нова Басань Бобровицького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Нова Басань, 
одноосібник. Заарештований 11.02.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 03.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 25.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10140).

Тимощенко Іван Митрофанович, 1886 р. н., 
с. Максим Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Мак-
сим, уповноважений райспоживкооперації. За-
арештований 17.03.1931 р. За вироком Остер-
ського нарсуду від 13.05.1931 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УСРР засуджений до позбавлання волі на 4 
роки та висилення за межі Чернігівської округи 
та суміжних з нею округ на 3 роки після відбуття 
покарання. Реабілітований 27.12.1989 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 8242-п).

Тимощенко Петро Андрійович, 1902 р. н., 
с. Погорільці Холминського (нині Семенівсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
с. Погорільці, без певних занять. Заарештований 
28.02.1939 р. За вироком Чернігівського облсуду 
від 25.04.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. За 
ухвалою спецколегії Найвищого суду УРСР від 
31.04.1939 р. справу направлено на дослідування. 
25.09.1939 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
25.05.1940 р. справу припинено. Реабілітований 
25.04.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2057).

Тимощенко Семен Ілліч, 1895 р. н., с. Червоні 
Партизани (нині с. Володькова Дівиця) Носівсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Червоні Партизани (нині с. Володькова Діви-
ця), колгоспник. Заарештований 26.08.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 16.09.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Відбував покарання у Буреїнському 
ВТТ. 28.08.1947 р. звільнений. Реабілітований 
22.09.1965 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7909).

Тимощенко [Тимошенко] Антон Якович, 
1893 р. н., с. Погорільці Холминського (нині Се-
менівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Погорільці, одноосібник. Заарешто-
ваний 15.04.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 20.07.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 56-16 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. Реабілітований 31.05.1989 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5758).

Тимощенко [Тимошенко] Григорій Гна-
тович, 1865 р. н., с. Погорільці Холминського 
(нині Семенівського) р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Погорільці, одноосібник. 
Заарештований 15.04.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.07.1930 р. за ст.ст. 54-10, 56-16 КК УСРР ув’яз-
нений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
31.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5758).

Тимощук Арсентій Іванович, 1888 р. н., 
с. Куманівка Комсомольського (нині Козятин-
ського) р-ну Вінницької обл., українець, освіта 
вища. Проживав у м. Новгород-Сіверський, вчи-
тель. Заарештований 08.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР. 07.07.1939 р. справу припинено. Реабі-
літований 28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1643).

Тимченко Галактіон Федорович, 1884 р. н., 
с. Оленівка Борзнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Оленівка, одноосібник. 
Заарештований 17.01.1933 р. За постановою 
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особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 20.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6965).

Тимченко Данило Андрійович, 1865 р. н., 
с. Карпилівка Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
с. Карпилівка, селянин. 05.11.1921 р. взятий на 
підписку про невиїзд. За вироком Чернігівського 
губревтрибуналу від 09.12.1921 р. за проведення 
антирадянської агітації засуджений до позбавлення 
волі у концтаборі на 1 рік умовно. Реабілітований 
29.04.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 3687).

Тимченко Іван Степанович, 1841 р. н., с. Но-
восілки Остерського повіту Чернігівської губ. 
(нині Вишгородського р-ну Київської обл.), украї-
нець, неписьменний. Проживав у с. Новосілки, 
селянин. За вироком Чернігівського губревтри-
буналу від 08.12.1921 р. як соціально-небезпечний 
елемент засуджений до позбавлення волі на 1 рік 
умовно. Реабілітований 29.04.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 3686).

Тимченко Макар Оксентійович, 1882 р. н., 
с. Гужівка Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Гужівка, одноосібник. За-
арештований 11.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою від 14.07.1931 р. висланий з роди-
ною на Урал. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8870).

Тимченко Марк Юхимович, 1873 р. н., 
х.. Олександрів Кобизького р-ну (нині с. Олексан-
дрівка Бобровицького р-ну), українець, освіта по-
чаткова. Проживав у х. Олександрів (нині с. Олексан-
дрівка), одноосібник. Заарештований 08.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 23.02.1930 р. як антирадянський 
елемент висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 08.08.1991 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11771).

Тимченко Марк Юхимович, 1890 р. н., 

м. Ніжин, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Ніжин, бухгалтер. Заарештований 29.10.1945 р. 
За вироком Чернігівського облсуду від 07.07.1947 р. 
за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР за-
суджений до позбавлення волі у ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 21.12.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15981-п).

Тимченко Михайло Андрійович, 1895 р. н., 
с. Стольне Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Стольне, одноосібник. 
Заарештований 17.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.04.1938 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 15.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11561).

Тимченко Михайло Васильович, 1940 р. н., 
с. Сокиринці Срібнянського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у с. Сокиринці, студент. 
Заарештований 20.01.1957 р. За вироком судової 
колегії Чернігівського облсуду від 26.03.1957 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Звільнений 16.03.1959 р. 
Реабілітований 28.10.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15271-п).

Тимченко Мотрона Василівна, 1898 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українка, освіта 
початкова. Проживала у м. Ніжин, домогоспо-
дарка. Заарештована 06.11.1937 р. як соціально-
небезпечний елемент. 24.03.1938 р. справу припи-
нено. Реабілітована 31.01.1996 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 53).

Тимченко Олексій Пилипович, 1899 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, токар. Заарештований 14.09.1937 р. 
За постановою «двійки» від 04.11.1937 р. за 
шпигунство застосована ВМП. Розстріляний 
14.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
15.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3530).

Тимченко Пилип Пилипович, 1879 р. н., 
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с. Баба (нині с. Покровське) Менського р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Баба (ни-
ні с. Покровське), одноосібник. Заарештований 
07.02.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 18.05.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
На час другого арешту – колгоспник. Заарешто-
ваний 30.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 01.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 09.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 27.07.1989 р., 15.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2801, 9856).

Тимченко Степан Маркович, 1908 р. н., 
с. Кобижча Бобровицького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Олександрівка Боб-
ровицького р-ну, одноосібник. Заарештований 
15.03.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 18.04.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6373).

Тимченко Феоктист Спиридонович, 
1882 р. н., с. Оленівка Борзнянського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Оленівка, 
одноосібник. Заарештований 01.02.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 24.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР вис-
ланий до Північного краю на 3 роки. Реабілітова-
ний 19.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6058).

Тинкелюк Костянтин Миколайович, 
1899 р. н., с. Річка Косівського р-ну Івано-Фран-
ківської обл., українець, неписьменний. Проживав 
у с. Вересоч Куликівського р-ну, працював поден-
но. Заарештований 14.06.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
05.07.1930 р. за ст. 80 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5220).

Тирик Пантелій Автономович, 1894 р. н., 

с. Карасинівка Козелецького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Карасинівка, бух-
галтер. Заарештований 14.10.1943 р. за ст. 54-1 «а»
КК УРСР. За постановою від 23.05.1944 р. нап-
равлений до спецтабору НКВД для фільтрації. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9297-п).

Тирко Ганна Дмитрівна, 1888 р. н., с. Доч 
(нині с. Велика Доч) Борзнянського р-ну, україн-
ка, малописьменна. Проживала у с. Доч (ни-
ні с. Велика Доч), домогосподарка. Заарештова-
на 13.12.1934 р. за участь у діяльності контрре-
волюційної організації. 15.01.1935 р. справу при-
пинено. Реабілітована 31.01.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 159).

Тисенко Юрій Андрійович, 1885 р. н., м. При-
луки, українець, освіта вища. Проживав у м. При-
луки, вчитель. Заарештований 18.04.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 24.04.1938 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної української націоналістичної 
військово-офіцерської організації застосована 
ВМП. Розстріляний 15.05.1938 р. у м. Чернігів. Реа-
білітований 12.07.1958 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3553).

Тисленок Тимофій Федорович, 1917 р. н., 
с. Даничі Ріпкинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем служби, червоно-
армієць. За вироком ВТ 147 оксбр від 15.06.1942 р. 
за ст. 58-1 «б» КК РРФСР засуджений до ВМП 
заочно. Реабілітований 28.05.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 5553-п).

Титаренко Григорій Якович, 1917 р. н., 
смт Куликівка Куликівського р-ну, українець, 
освіта середня. Член ВЛКСМ. Проживав за 
місцем служби, червоноармієць. Заарештований 
18.11.1941 р. За вироком ВТ Сталінградського ВО 
від 24.12.1941 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до ВМП. Розстріляний 
13.01.1942 р. Реабілітований 03.02.1997 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17763-п).

Титаренко Іван Кир’янович, 1881 р. н., 
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

с. Пекарів Сосницького р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Пекарів, колгоспник. 
Заарештований 09.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
13.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 26.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
25.07.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4149-4152).

Титаренко Марк Якович, 1878 р. н., с. Пе-
релюб Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Новоселівка Ко-
рюківського р-ну, колгоспник. Заарештований 
21.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 01.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив колгоспного будівництва, застосована 
ВМП. Розстріляний 14.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9710).

Титаренко Юхим Опанасович, 1916 р. н., 
смт Сосниця Сосницького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем служби, чер-
вонофлотець. Заарештований 04.09.1941 р. За ви-
роком ВТ Одеської ВМБ ЧФ від 03.10.1941 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 26.05.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16955-п).

Титенко Демид Юхимович, 1870 р. н., с. Пет-
руші Ріпкинського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Петруші, одноосібник. За-
арештований 15.02.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 КК 
УСРР. За постановою особливої наради при Ко-
легії ГПУ УСРР від 29.03.1930 р. справу припи-
нено. Реабілітований 29.09.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5168).

Титенко Євдоким Артемович, 1883 р. н., 
с. Ленінівка Березнянського р-ну (нині с. Сахнів-
ка Менського р-ну), українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Ленінівка (нині с. Сахнівка), 
колгоспник. Заарештований 28.11.1937 р. За 

постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, розповсюдження прово-
каційних чуток про війну ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 15.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1615).

Титенко Іван Макарович, 1901 р. н., с. Старі 
Боровичі Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Старі 
Боровичі, кочегар. Заарештований 04.07.1938 р. 
За постановою особливої «трійки» при НКВД 
БРСР від 10.10.1938 р. за шпигунство застосова-
на ВМП. Розстріляний 19.10.1938 р. у м. Гомель. 
Реабілітований 30.06.1961 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4769).

Титенко Михайло Васильович, 1891 р. н., 
м. Корюківка Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Корюківка, одноосіб-
ник. Заарештований 23.10.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.04.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки умовно. На час другого ареш-
ту – різноробочий. Заарештований 04.01.1937 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності. 
07.01.1937 р. справу припинено. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9877, ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15854-п).

Титикало Федір Григорович, 1886 р. н., 
м. Ічня Ічнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у м. Ічня, одноосібник. Заареш-
тований 12.02.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 27.02.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 3 роки. Реабілітований 18.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5878).

Титикало-Страшна Фросина Андріївна, 
1905 р. н., м. Бахмач Бахмацького р-ну, українка, 
освіта середня. Проживала у м. Бахмач, робіт-
ниця залізниці. Заарештована 01.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 13.11.1937 р. за проведення анти-
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радянської агітації, скерованої на підрив захо-
дів партії, ув’язнена до ВТТ на 10 років. Покаран-
ня відбувала в Усольському ВТТ. Реабілітована 
07.09.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5496).

Титко Макар Андрійович, 1901 р. н., с. Заньки 
Ніжинського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Заньки, колгоспник. Заарештова-
ний 14.03.1939 р. За вироком виїзної сесії Черні-
гівського облсуду від 16.07.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
4 роки. Реабілітований 30.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15212-п).

Титков Василь Тихонович, 1888 р. н., 
с. Альошинське Городнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Альошинське, ра-
хівник. Заарештований 11.06.1938 р. за ст.ст. 54-2, 
54-10, 54-11 КК УРСР. 13.03.1939 р. справу при-
пинено. Реабілітований 28.05.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2358).

Титков Євтихій Платонович, 1886 р. н., 
с. Муравльово Урицького (нині Орловського) р-ну 
Орловської обл., РФ, росіянин, освіта початкова. 
Проживав у м. Ніжин, вагар. Заарештований 
27.04.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 08.03.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5116).

Титков-Кондратенко Іван Дем’янович, 
1890 р. н., с. Альошинське Городнянського р-ну, 
освіта середня. Проживав у с. Альошинське, за-
відувач школи. Заарештований 20.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 25.04.1938 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної білогвардійської повстанської 
організації передбачена ВМП. Реабілітований 
07.06.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3425).

Титов Михайло Романович, м. Городня 
Городнянського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у м. Городня, селянин. Заарештований 
17.01.1919 р. за співробітництво з гетьманською 

владою. За постановою Чернігівського губрев-
трибуналу від 22.07.1919 р. справу припнено. 
Реабілітований 31.07.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 67).

Титов Павло Якович, 1898 р. н., смт Короп 
Коропського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Короп, чоботар. Заарештований 
18.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 21.02.1938 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності позбавлений 
волі на 10 років. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9292).

Титов Петро Васильович, 1908 р. н., с. Гірки 
Новгород-Сіверського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокаціїї 953 сп, 
червоноармієць. Заарештований 16.10.1942 р. За ви-
роком ВТ 257 сд від 24.12.1942 р. за ст.ст. 19-58-1 
«б» КК РРФСР засуджений до позбавлення во-
лі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 27.09.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17701-п).

Титов Трохим Назарович, 1889 р. н., с. Гір-
ки Новгород-Сіверського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Гірки, робітник. За-
арештований 02.01.1945 р. За ухвалою ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 12.04.1945 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 23.06.1995 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17069-п).

Титовська Параскева Сергіївна, 1926 р. н., 
с. Киселівка Менського р-ну, українка, освіта 
початкова. Проживала у с. Киселівка, робітниця. 
Заарештована 11.04.1947 р. За вироком ВТ військ 
МВД по Чернігівській обл. від 19.05.1947 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджена до позбавлення во-
лі на 10 років. За ухвалою ВТ КВО від 17.06.1955 р. 
термін покарання знижено до 8 років позбав-
лення волі. Звільнена 09.03.1951 р. Реабілітова-
на 30.12.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16020-п).

Титовський Павло Михайлович, 1915 р. н., 
с. Киселівка Менського р-ну, українець, освіта 
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середня спеціальна. Проживав у с. Киселівка, 
директор школи. Заарештований 28.10.1943 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. 15.03.1944 р. справу при-
пинено. Реабілітований 28.10.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 683).

Титок Дементій Терентійович, 1871 р. н., 
с. Карпилівка Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
с. Карпилівка, селянин. 05.11.1921 р. взятий на 
підписку про невиїзд. За вироком Чернігівського 
губревтрибуналу від 09.12.1921 р. за проведення 
антирадянської агітації засуджений до позбавлен-
ня волі у концтаборі на 1 рік умовно. Реабілітова-
ний 29.04.1999 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-4609, оп.1, спр. 3687).

Титок Йосип Микитович, 1878 р. н., с. Кар-
пилівка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Карпи-
лівка, одноосібник. Заарештований 17.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 02.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9239).

Титок Кирик [Кирило] Якович, 1880 р. н., 
с. Карпилівка Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Карпилівка, заступник голови колгоспу. 
Заарештований 24.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7447).

Титок Корній Микитович, 1881 [1882] р. н., 
с. Карпилівка Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Карпилівка, селянин. 07.11.1921 р. взятий на 
підписку про невиїзд. За вироком Чернігівського 
губревтрибуналу від 09.12.1921 р. за проведення 
антирадянської агітації засуджений до позбавлення 
волі у концтаборі на 1 рік умовно. На час другого 

арешту – колгоспник. Заарештований 17.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 26.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, розповсюдження прово-
каційних чуток про війну ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 29.04.1999 р., 31.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 3687; ф. Р-8840, оп.3, спр. 1097).

Титок Ксенія Остапівна, 1912 р. н., с. Кар-
пилівка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українка, освіта початкова. Проживала у с. Кар-
пилівка, колгоспниця. 06.12.1945 р. взята на 
підписку про невиїзд. За постановою особливої 
наради при МГБ СРСР від 12.04.1947 р. як 
член сім’ї зрадника Батьківщини вислана до 
Північно-Казахстанської обл. Казахської РСР на 
5 років. Реабілітована 28.04.1995 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12331).

Титок Микола Йосипович, 1901 р. н., с. Кар-
пилівка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Остер 
Козелецького р-ну, візник. Заарештований 
17.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 26.11.1937 р. за прове-
дення антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Загинув в Архангельській обл. у 
1942 р. Реабілітований 09.06.1962 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4937).

Титок Михайло Степанович, 1888 р. н., 
с. Карпилівка Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну, українець, освіта середня. Проживав у 
с. Карпилівка, тесля. Заарештований 02.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 23.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10165).

Титух Роман Іванович, 1896 р. н., с. Липо-
ве Талалаївського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Липове, без певних занять. 
Заарештований 19.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.04.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
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ції застосована ВМП. Розстріляний 15.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 06.12.1989 р. (Держ-
архів Сумської області, ф. Р-7641, оп.6, спр. 272).

Тихієнко Йосип Григорович, 1881 р. н., 
смт Сосниця Сосницького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у смт Сосниця, рахів-
ник. Заарештований 19.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної контррево-
люційної організації застосована ВМП. Роз-
стріляний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 02.08.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3589-3594).

Тихомиров Микола Миколайович, 1895 р. н., 
с. Курово Гагарінського р-ну Західної (нині Смо-
ленської) обл., РФ, українець, освіта духовна. 
Проживав у м. Чернігів, священник. Заарештова-
ний 11.12.1936 р. За вироком спецколегії Чер-
нігівського облсуду від 16.08.1937 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Реабілітований 08.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14631-п).

Тихоненко Арсеній Олексійович, 1900 р. н., 
с. Перепис Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Перепис, колгоспник. Заарештований 
05.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 15.04.1938 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної повстанської 
організації застосована ВМП. Розстріляний 
29.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
06.05.1961 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4756).

Тихоненко-Ходько Уляна Іванівна, 1923 р. н., 
с. Перепис Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українка, освіта середня. Прожива-
ла у с. Перепис, колгоспниця. Заарештована 
10.02.1951 р. За постановою особливої наради при 
МГБ СРСР від 09.06.1951 р. за ст.ст. 54-1 «а», 54-11 
КК УРСР ув’язнена до ВТТ на 5 років. Реабіліто-
вана 31.03.1994 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12055).

Тихонов Володимир Олексійович, 1889 р. н., 
м. Бобровиця Бобровицького р-ну, росіянин, осві-
та початкова. Проживав у м. Бобровиця, рахівник. 
Заарештований 22.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
14.01.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.12.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 992).

Тихонов Михайло Іванович, 1894 р. н., с. За-
білівщина Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Забілівщина, селянин. 
Заарештований 16.01.1921 р. 24.01.1921 р. звіль-
нений на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 26.04.1921 р. 
за проведення антирадянської агітації справу 
припинено за недоведеністю складу злочину. 
Реабілітований 15.02.1999 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 2374).

Тихонович Володимир Петрович, 1892 р. н., 
м. Ленінград (нині м. Санкт-Петербург), РФ, укра-
їнець, освіта середня. Проживав у с. Красний Коля-
дин Талалаївського р-ну, бухгалтер. Заарештова-
ний 07.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 24.04.1938 р. за 
участь у діяльності українського націоналістич-
ного контрреволюційного повстанського угрупо-
вання застосована ВМП. Розстріляний 15.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 12.04.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5492).

Тихонович Микита Іванович, 1885 р. н., 
с. Мощена Дзержинського р-ну Мінської обл., Бі-
лорусь, білорус, освіта початкова. Проживав у 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, директор хлібоза-
воду. Заарештований 07.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.09.1938 р. як до агента польської розвідки 
застосована ВМП. Розстріляний 02.10.1938 р. 
Реабілітований 25.08.1961 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5505).

Тихоновський Сергій Микитович, 1888 р. н., 
с. Радичів Понорницького (нині Коропського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ради-
чів, одноосібник. Заарештований 13.09.1939 р. За 
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вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду від 
22.12.1939 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 20.11.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15452-п).

Тичина Іван Григорович, 1888 р. н., с. Піс-
ки Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Ніжин, 
робітник газети. Заарештований 11.03.1938 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. 20.07.1938 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 18.12.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6205).

Тишевський Григорій Петрович, 1894 р. н., 
с. Даничі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Даничі, одноосібник. За-
арештований 01.04.1931 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ від 10.05.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. На час другого арешту – мешканець 
с. Грабів Ріпкинського р-ну, робітник лісницт-
ва. Заарештований 20.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.08.1937 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності застосована ВМП. Розстріля-
ний 27.08.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
13.03.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6379, 8274).

Тишенко Федір Трохимович, 1900 р. н., 
с. Городище Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Петровського (нині с. Ви-
шневе) Бахмацького р-ну, ветеринарний фельд-
шер. Заарештований 11.09.1943 р. за ст. 54-1 «а»
КК УРСР. 21.02.1944 р. справу припинено. Реа-
білітований 28.10.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 723).

Тишик Яків Іванович, 1902 р. н., с. Погоріль-
ці Холминського (нині Семенівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. По-
горільці, колгоспник. Заарештований 24.10.1937 р. 
За вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
25.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі у ВТТ на 5 років. 

Реабілітований 15.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14651-п).

Тишкевич Михайло Максимович, 1886 р. н., 
с. Жорнівка Березинського р-ну Мінської обл., Бі-
лорусь, білорус, освіта початкова. Проживав у 
с. Церковище (нині с. Новоукраїнське) Ріпкинсько-
го р-ну, священник. Заарештований 05.08.1936 р. 
За постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 02.06.1937 р. за участь у діяльності контр-
революційного релігійного угруповання ув’язне-
ний до ВТТ на 5 років. Реабілітований 08.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8754-8755).

Тишко Іван Савич, 1919 р. н., с. Степові 
Хутори (нині с. Осокорівка) Бобровицького р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав за місцем 
служби, сержант. Заарештований 29.04.1943 р. За 
вироком ВТ Калінінського фронту від 08.06.1943 р. 
за ст. 58-1 «б» КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 26.02.1997 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17784-п).

Тищенко Архип Григорович, 1889 р. н., 
с. Криски Понорницького (нині Коропського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Криски, 
колгоспник. Заарештований 10.08.1937 р. За ви-
роком спецколегії Чернігівського облсуду від 
14.01.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 7 років. Реабілітова-
ний 22.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14591-п).

Тищенко Василь Ілліч, 1890 р. н., с. Камінь 
Новгород-Сіверського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Камінь, колгоспник. За-
арештований 23.12.1937 р. За вироком спецколе-
гії Чернігівського облсуду від 20.07.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 7 років. Реабілітований 24.07.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14642-п).

Тищенко Георгій Єрофійович, 1879 р. н., 
с. Вихвостів Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, бухгалтер. 
Заарештований 24.02.1938 р. За вироком судової 
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колегії у кримінальних справах Чернігівського 
облсуду від 27.01.1939 р. за ст. 54-10 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 4 роки. 
Реабілітований 05.05.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 2269-п).

Тищенко Дмитро Хомич, 1918 р. н., с. Чор-
нотичі Сосницького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем служби, червоно-
армієць. Заарештований 14.03.1942 р. За вироком 
ВТ 78 раб при ВО в м. Пенза від 22.07.1942 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі у ВТТ на 8 років. Звільнений 14.03.1950 р. 
Реабілітований 11.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14825-п).

Тищенко Євдокія Дмитрівна, 1886 р. н., При-
луцький р-н, неписьменна. Проживала у м. При-
луки, домогосподарка. Заарештована 28.01.1930 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УСРР. 28.04.1930 р. 
звільнена на підписку про невиїзд. 22.07.1930 р. 
справу закрито. Реабілітована 29.06.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5821).

Тищенко Єгор Єрофійович, 1879 р. н., 
с. Вихвостів Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Вихвостів, одно-
осібник. Заарештований 05.02.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 29.03.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 12.05.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5433).

Тищенко Іван Микитович, 1884 р. н., с. Пле-
шкані Золотоніського р-ну Черкаської обл., освіта 
середня. Проживав у м. Чернігів, секретар. За-
арештований 19.03.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 01.11.1933 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-6, 54-11 КК УСРР ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10314).

Тищенко Лука Йосипович, 1870 р. н., с. Чор-
нотичі Сосницького р-ну, українець, освіта 

початкова. Проживав у с. Чорнотичі, селянин. За-
арештований 08.05.1920 р. за проведення контр-
революційної агітації. 22.05.1920 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 09.11.1920 р. 
справу припинено за недоведеністю складу 
злочину. Реабілітований 29.01.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1653).

Тищенко Марко Герасимович, 1891 р. н., 
с. Спиридонова Буда Новозибковського р-ну 
Західної обл. (нині Злинковського р-ну Брян-
ської обл.), РФ, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Ніжин, комірник. Заарештований 
28.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 15.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
контрреволюційної повстанської організації за-
стосована ВМП. Розстріляний 28.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 07.03.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4010).

Тищенко Микита Васильович, 1905 р. н., 
с. Жадове Семенівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Жадове, селянин. 
За вироком виїзної сесії Чернігівського губ-
ревтрибуналу від 26.11.1920 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності виправданий. Реа-
білітований 29.01.1999 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1424).

Тищенко Микита Григорович, 1886 р. н., 
с. Неданчичі Ріпкинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Неданчичі, одно-
осібник. Заарештований 11.02.1930 р. за ст. 54-10
КК УСРР. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 20.05.1930 р. справу 
припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5449).

Тищенко Микола Данилович, 1888 р. н., 
с. Камінь Новгород-Сіверського р-ну, українець. 
Проживав у с. Камінь, колгоспник. Заарештова-
ний 04.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 28.10.1937 р. за 
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висловлювання терористичних настроїв застосо-
вана ВМП. Розстріляний 02.11.1937 р. у м. Чер-
нігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11539).

Тищенко Микола Єрофійович, 1882 р. н., 
с. Вихвостів Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Вихвостів, одно-
осібник. Заарештований 02.03.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 29.03.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 12.05.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5433).

Тищенко Микола Мусійович, 1887 р. н., 
с. Бережівка Ічнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Бережівка, не працю-
вав. Заарештований 08.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 
18.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10791).

Тищенко Онисим Трохимович, 1877 р. н., 
с. Жадове Семенівського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Жадове, селянин. 
05.07.1920 р. взятий на підписку про невиїзд. 
Підозрювався в участі у повстанні проти радян-
ської влади. За вироком Чернігівського губ-
ревтрибуналу від 26.11.1920 р. виправданий. Реабі-
літований 29.01.1999 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1424).

Тищенко Павло Тарасович, 1874 р. н., 
с. Чорнотичі Сосницького р-ну, українець. Про-
живав у с. Рогізки Сновського р-ну, священник. 
Заарештований 17.01.1933 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.04.1933 р. за ст. 54-14 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки умовно. Реабілітований 
12.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3861).

Тищенко Петро Лукич, 1908 р. н., с. Чор-
нотичі Сосницького р-ну, українець, освіта 

середня. Проживав у с. Чорнотичі, вчитель. 
Заарештований 20.02.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. За постановою від 21.08.1932 р. справу 
направлено прокурору на припинення. Рішення 
по справі відсутнє. Реабілітований 26.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2456).

Тищенко Петро Миколайович, 1905 р. н., 
с. Тур’я Сновського р-ну, освіта вища. Прожи-
вав у м. Борзна Борзнянського р-ну, агроном. За-
арештований 25.02.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 5 років. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 14.09.1933 р. за ст. 54-11 КК 
УСРР висланий до Західно-Сибірського краю на 
3 роки. Реабілітований 01.07.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10522).

Тищенко Петро Пилипович, 1912 р. н., 
с. Киселівка Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Киселівка, одноосібник. 
Заарештований 12.05.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. Рішення по справі відсутнє. Реабілітований 
29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7649).

Тищенко Федір Авакумович, 1895 р. н., 
с. Камінь Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Камінь, селянин. 
Заарештований 22.08.1920 р. за проведення анти-
радянської агітації. 31.08.1920 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. За постановою Чер-
нігівського губревтрибуналу від 11.10.1921 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.01.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1356).

Тищенко Федір Пилипович, 1904 р. н., 
с. Киселівка Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Киселівка, одноосібник. 
Заарештований 12.05.1932 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 27.04.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 27.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7649).
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Тищенко Федора Григорівна, 1881 р. н., 
с. Халявин Чернігівського р-ну, українка, не-
письменна. Проживала у с. Вихвостів Городнян-
ського р-ну, домогосподарка. Заарештована 
15.03.1931 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 27.04.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР вислана до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітована 14.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5956).

Тищенко Харитон Тимофійович, 1923 р. н., 
с. Печенюги Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Печенюги, 
колгоспник. Заарештований 21.07.1941 р. За ви-
роком ВТ військ НКВД по Київській обл. від 
10.08.1941 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений 
до ВМП. Розстріляний 12.09.1941 р. Реабілітова-
ний 31.03.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16455-п).

Тищенко Юхим Аврамович, 1906 р. н., с. Жа-
дове Семенівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Жадове, тесля. Заареш-
тований 06.01.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.03.1933 р. 
за ст.ст. 54-11, 78 КК УСРР ув’язнений до концтабо-
ру на 5 років. Покарання відбував у Свирському 
ВТТ. Звільнений 03.03.1937 р. Заарештований 
28.07.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 09.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 20.10.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 23.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9275).

Тищенко Яків Іванович, 1894 р. н., с. Дубо-
вий Гай Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. При-
луки, візник. Заарештований 30.10.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 14.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Покарання відбував у Каргопольсько-
му ВТТ. Реабілітований 18.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9311).

Тищенко Яків Якович, 1881 р. н., с. Красилів-
ка Бахмацького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Красилівка, одноосібник. За-
арештований 07.11.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 27.01.1931 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР передбачена 
ВМП. Реабілітований 30.11.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8164).

Тіга Іван Іванович, 1885 р. н., с. Старий Би-
ків Бобровицького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Старий Биків, одноосібник. 
Заарештований 05.08.1931 р. за участь у діяльно-
сті контрреволюційної повстанської організації. 
04.10.1931 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
07.12.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3869).

Тіга Іван Федорович, 1891 р. н., с. Старий Би-
ків Бобровицького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Старий Биків, одноосібник. 
Заарештований 05.08.1931 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації. 
07.12.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3869).

Тіга Семен Іванович, 1890 р. н., с. Старий Би-
ків Бобровицького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Старий Биків, одноосібник. 
Заарештований 05.08.1931 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації. 
04.10.1931 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
07.12.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3869).

Ткаленко Петро Аврамович, 1899 р. н., 
с. Кукшин Ніжинського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Кукшин, колгоспник. 
Заарештований 08.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
10.04.1938 р. за участь у діяльності українського 
націоналістичного контрреволюційного повстан-
ського угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 21.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
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24.04.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4596).

Ткалич Антон Іванович, 1905 р. н., с. Велика 
Дорога Ічнянського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Велика Дорога, одноосібник. Заарештований 
01.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 27.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 21.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10610).

Ткалич Василь Лазарович, 1911 р. н., с. Вили 
Лосинівського (нині Носівського) р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у м. Ніжин, студент. За-
арештований 24.12.1929 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 02.02.1930 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8004).

Ткалич Герасим Іванович, 1896 р. н., 
с. Велика Дорога Ічнянського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Велика Дорога, одноосібник. Заарештований 
25.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 08.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 30.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5752).

Ткалич Дмитро Макарович, 1903 р. н., 
с. Велика Дорога Ічнянського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Велика Дорога, одноосібник. Заарештований 
10.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.04.1930 р. справу припинено. Реабілітований 
28.05.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5387).

Ткалич Дмитро Павлович, 1886 р. н., х. Сте-
панівка Чернігівської губ., українець, малопись-
менний. Проживав у х. Степанівка, голова сіль-

ради. Заарештований 02.01.1921 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності. 03.01.1921 р. звіль-
нений на підписку про невиїзд. 01.05.1921 р. справу 
закрито. Реабілітований 29.03.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 2852).

Ткалич Іван Андрійович, 1892 р. н., с. Черво-
ний Колодязь (нині с. Чистий Колодязь) Ніжин-
ського р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Забілівщина Борзнянського р-ну, одно-
осібник. Заарештований 01.02.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 27.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10610).

Ткалич Іван Петрович, 1906 р. н., с. Вели-
ка Дорога Ічнянського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Велика 
Дорога, одноосібник. Заарештований 10.04.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 28.04.1930 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5387).

Ткалич Микола Макарович, 1905 р. н., 
с. Велика Дорога Ічнянського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Велика Дорога, одноосібник. Заарештований 
10.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.04.1930 р. справу припинено. Реабілітований 
28.05.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5387).

Ткалич Микола Павлович, 1908 р. н., 
х. Помазани Лосинівського р-ну (нині с. Перемо-
га Ніжинського р-ну), малописьменний. Прожи-
вав у с. Перемога Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну, конюх. Заарештований 08.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянського куркульського угруповання 
застосована ВМП. Розстріляний 22.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 13.11.1991 р. (Держ-
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архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11895).

Ткалич Михайло Андрійович, 1906 р. н., 
с. Красний Колядин Талалаївського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Велика 
Дорога Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, 
колгоспник. Заарештований 09.12.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 19.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8621).

Ткач Андрій Никифорович, 1891 р. н., 
с. Карпилівка Срібнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Карпилівка, брига-
дир колгоспу. Заарештований 20.07.1945 р. За ви-
роком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
26.02.1946 р. за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 8 років. 
Реабілітований 26.08.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17161-п).

Ткач Василь Миколайович, 1896 р. н., 
с. Дроздовиця Городнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Дроздовиця, сто-
рож. Заарештований 07.01.1933 р. За постано-
вою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.04.1933 р. за участь у діяльності контр-
революційної організації застосована ВМП. 
Розстріляний 09.05.1933 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 12.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9761).

Ткач Василь Степанович, 1916 р. н., с. Хотів-
ля Городнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Хотівля, робітник залізниці. 
Заарештований 02.02.1936 р. За вироком виїзної 
сесії лінійного суду Західної залізниці на ст. Город-
ня від 24.05.1936 р. за ст. 54-10 КК УСРР засуд-
жений до позбавлення волі на 2 роки. Реабілітова-
ний 13.12.1989 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 663-п).

Ткач Дмитро Семенович, 1867 р. н., с. Під-

липне Конотопського повіту Чернігівської губ. 
(нині Конотопської міської ради Сумської обл.), 
українець, неписьменний. Проживав у с. Підлипне, 
без певних занять. Заарештований 16.01.1936 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності. 
23.01.1936 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 25.08.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17881-п).

Ткач Євдоким Климович, 1895 р. н., с. Пе-
репис Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пере-
пис, колгоспник. Заарештований 19.12.1932 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 29.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР 
передбачено ВМП. Реабілітований 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9074).

Ткач Іван Автономович, 1869 р. н., с. Кома-
рівка Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Комарів-
ка, одноосібник. Заарештований 22.10.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 11.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
23.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5663).

Ткач Іван Семенович, 1918 р. н., с. Шестови-
ця Чернігівського р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав за місцем служби, червоно-
армієць. Заарештований 13.08.1942 р. За виро-
ком ВТ військ НКВД по Воронезькій обл. від 
21.09.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 8 років. Реабілітований 04.08.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15772-п).

Ткач Максим Йосипович, 1910 р. н., 
с. Андріївка Носівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Андріївка, одноосіб-
ник. Заарештований 25.03.1930 р. За вироком виї-
зної сесії Ніжинського окрсуду від 25.04.1930 р. за 
ст. 54-12 КК УСРР засуджений до позбавлення во-
лі на 3 роки. Реабілітований 07.07.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16562-п).
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Ткач Микита Семенович, 1881 р. н., с. Гу-
тка-Кашпурівка (приєднано до с. Диханівка) Го-
роднянського р-ну, українець. Проживав у с. Гу-
тка-Кашпурівка (приєднано до с. Диханівка), 
селянин. Заарештований 01.01.1919 р. за служ-
бу у гетьманській варті. За постановою Черні-
гівського губревтрибуналу від 28.06.1919 р. спра-
ву припинено за недоведеністю складу злочи-
ну. 06.07.1919 р. звільнений. Реабілітований 
29.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 93).

Ткач Микола Васильович, 1892 р. н., с. Архи-
півка Семенівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем служби, черво-
ноармієць. Заарештований 29.10.1941 р. За виро-
ком ВТ військ НКВД по охороні тилу Західно-
го фронту від 03.11.1941 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 10 ро-
ків. Реабілітований 27.10.1994 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 16603-п).

Ткач Микола Михайлович, 1907 р. н., 
с. Дроздовиця Городнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Дроздовиця, одно-
осібник. Заарештований 26.12.1932 р. За поста-
новою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 29.04.1933 р. за ст.ст. 54-11, 54-12 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 ро-
ків. Реабілітований 12.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9767).

Ткач Петро Якимович, 1894 р. н., с. Дроздо-
виця Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Петрівка Городнян-
ського р-ну, робітник артілі. Заарештований 
04.07.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 14.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10071).

Ткач Юхим Кузьмич, 1879 р. н., с. Перепис 
Добрянського (нині Городнянського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Перепис, 
одноосібник. Заарештований 12.01.1933 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 

від 02.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до ВТТ на 5 років. За постановою 
«трійки» при НКВД УСРР від 01.10.1935 р. 
звільнений достроково. На час другого ареш-
ту – колгоспник. Заарештований 10.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 03.11.1937 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Відбував покарання у Каргопольсько-
му ВТТ. Реабілітований 30.08.1989 р., 31.10.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9070, 1129).

Ткач Яків Кузьмич, 1895 р. н., с. Дігтярів-
ка Новгород-Сіверського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем служби, черво-
ноармієць. Заарештований 12.12.1944 р. за ст. 54-10
ч. 2 КК УРСР. За постановою від 14.04.1945 р. 
справу припинено, направлений до штрафної роти 
на 3 місяці. Реабілітований 15.08.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4252).

Ткаченко Андрій Власович, 1887 р. н., с. Го-
ловеньки Борзнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Головеньки, одноосіб-
ник. Заарештований 17.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
09.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 18.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7187).

Ткаченко Андрій Дмитрович, 1901 р. н., 
с. Рівчак-Степанівка Лосинівського (нині Носів-
ського) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Рівчак-Степанівка, пожежник. Заарештований 
04.03.1953 р. За вироком ВТ військ МВД по 
Київській обл. від 15.06.1953 р. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 25 років. За ухвалою ВТ військ МВД по Київ-
ській обл. від 13.07.1953 р. вирок скасовано, справу 
направлено на новий розгляд. 19.12.1953 р. справу 
припинено. Реабілітований 21.02.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17267-п).

Ткаченко Антон Іванович, 1877 р. н., 
с. Величківка Менського р-ну, українець, освіта 
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початкова. Проживав у с. Ушня Менського р-ну,
вагар. Підозрювався за ст. 54-11 КК УСРР. 
23.05.1933 р. справу направлено на припинення. 
Рішення відсутнє. Реабілітований 24.12.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6874).

Ткаченко Артем Костянтинович, 1888 р. н., 
с. Вершинова Муравійка Куликівського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Вер-
шинова Муравійка, службовець. Заарештова-
ний 23.10.1921 р. За вироком Чернігівського 
губревтрибуналу від 03.01.1922 р. за проведення 
контрреволюційної агітації засуджений до поз-
бавлення волі у концтаборі на 1 рік. Звільнений за 
амністією. Реабілітований 29.04.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 4319).

Ткаченко Афанасій Іларіонович, 1900 р. н., 
с. Корінецьке Дмитрівського (нині Талалаїв-
ського) р-ну, українець, письменний. Прожи-
вав у с. Корінецьке, колгоспник. Заарештований 
19.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 07.01.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 442).

Ткаченко Василь Кирилович, 1907 р. н., 
с. Мартинівка Бахмацького (нині Ічнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за 
місцем служби, червоноармієць. Заарештований 
02.09.1942 р. За вироком ВТ 24 раб від 17.09.1942 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР за-
суджений до позбавлення волі у ВТТ на 8 років. 
Реабілітований 27.09.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17719-п).

Ткаченко Віктор Іванович, 1919 р. н., с. Та-
марівка Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Тамарівка, учень. Заареш-
тований 10.04.1935 р. За вироком спецколегії Чер-
нігівського облсуду від 24.11.1935 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення волі 
на 2 роки. Реабілітований 30.06.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14539-п).

Ткаченко Віктор Олексійович, 1899 р. н., 

м. Чернігів, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Чернігів, начальник складу залізниці. За-
арештований 03.11.1937 р. За постановою «двійки» 
від 25.11.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР застосована 
ВМП. Розстріляний 03.12.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 08.07.1965 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7899).

Ткаченко Володимир Макарович, 1913 р. н., 
с. Сядричі (нині с. Деснянка) Чернігівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем служби, червоноармієць. Заарештований 
10.01.1943 р. За вироком ВТ 310 сд від 31.01.1943 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 8 
років. За ухвалою ВТ Волховського фронту від 
07.03.1943 р. вирок скасовано, справу направ-
лено на дослідування. За постановою від 
09.09.1943 р. справу припинено в зв’язку зі смертю. 
Загинув 26.07.1943 р., відбуваючи покарання.  
Реабілітований 25.12.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17755-п).

Ткаченко Гаврило Гнатович, 1897 р. н., 
с. Райгородок Коропського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Райгородок, одно-
осібник. Заарештований 05.03.1933 р. за ст. 54-10
КК УСРР. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 01.06.1933 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.03.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6909).

Ткаченко Георгій Степанович, 1909 р. н., 
м. Великі Луки Псковської обл., РФ, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, служ-
бовець. Заарештований 24.11.1943 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. 04.05.1944 р. справу припинено. Звіль-
нений з-під варти 07.05.1944 р. Реабілітований 
28.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3363).

Ткаченко Григорій Іванович, 1904 р. н., 
с. Тамарівка Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тамарівка, колгоспник. 
Заарештований 10.04.1935 р. 29.06.1935 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. За вироком спецко-
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легії Чернігівського облсуду від 24.11.1935 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 3 роки. Реабілітований 30.06.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14539-п).

Ткаченко Григорій Іванович, 1906 р. н., 
с. Ковчин Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Ковчин, одноосібник. 
Заарештований 23.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
18.11.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – мешканець м. Чернігів, ван-
тажник. Заарештований 05.10.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл.
від 21.10.1937 р. за проведення антирадян-
ської діяльності застосована ВМП. Розстріля-
ний 22.10.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
30.11.1988 р., 28.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8156, 11517).

Ткаченко Григорій Максимович, 1885 р. н., 
смт Ріпки Ріпкинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у смт Ріпки, швець. Заарешто-
ваний 02.04.1935 р. За вироком спецколегії Чер-
нігівського облсуду від 29.07.1935 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 1, 70 ч. 2 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 5 років. Реабілітований 29.05.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 1808-п).

Ткаченко Данило Андрійович, 1898 р. н., 
с. Мокляки Прилуцького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Мокляки, без певних 
занять. Заарештований 28.04.1933 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. За постановою від 04.05.1933 р. спра-
ву направлено на припинення. Рішення відсут-
нє. Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9759-п).

Ткаченко Данило Микитович, 1896 р. н., 
м. Новгород-Сіверський, українець. Проживав у 
м. Новгород-Сіверський, без певних занять. За-
арештований 08.12.1918 р. За вироком Новгород-
Сіверського губревтрибуналу від 21.12.1918 р.
за службу в гетьманських військах засудже-
ний до позбавлення волі на 1 рік 6 міся-
ців.15.02.1919 р. звільнений достроково. Реабі-

літований 18.08.1999 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-3961, оп.1, спр. 3).

Ткаченко Данило Прокопович, 1881 р. н., 
с. Степові Хутори Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Степові Хуто-
ри, одноосібник. Заарештований 09.03.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 16.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 11.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5454).

Ткаченко Дмитро Іванович, 1889 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Курінь, коваль. Заарештова-
ний 09.05.1929 р. За постановою Колегії ОГПУ 
від 03.11.1929 р. за ст.ст. 58-10, 58-11 КК РСФРР 
передбачена ВМП. Реабілітований 22.01.1969 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12458).

Ткаченко Дорофій Тимофійович, 1893 р. н., 
с. Безуглівка Ніжинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Безуглівка, одноосіб-
ник. Заарештований 22.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 02.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6515).

Ткаченко Єрофій Давидович, 1891 р. н., 
с. Стара Рудня Сновського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Стара Рудня, се-
лянин. Заарештований 01.08.1921 р. За постано-
вою Чернігівської губЧК від 16.11.1921 р. за 
проведення контрреволюційної діяльності за-
стосована ВМП. Розстріляний 16.11.1921 р. Реабі-
літований 20.12.1994 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12149).

Ткаченко Зосим Корнійович, 1905 р. н., 
с. Великий Зліїв Ріпкинського р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у м. Чернігів, технік. 
Заарештований 28.04.1945 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 19.09.1945 р. за 
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ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 26.09.1964 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 10199-п).

Ткаченко Іван Іванович, 1876 р. н., с. Янів-
ка (нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Янівка 
(нині с. Іванівка), одноосібник. Заарештований 
17.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постано-
вою від 15.06.1931 р. включений в загальну 
операцію по вилученню куркулів. Реабілітований 
31.03.1994 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 407).

Ткаченко Іван Іванович, 1909 р. н., с. Ковчин 
Куликівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Ковчин, одноосібник. Заарештований 
23.10.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 18.11.1930 р. за ст.ст. 54-10, 
54-11 КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 30.11.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8156).

Ткаченко Іван Логвинович, 1880 р. н., с. Ков-
чин Куликівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Ковчин, одноосібник. За-
арештований 23.10.1930 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ГПУ від 18.11.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 3 роки. Реабілітований 30.11.1988 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8156).

Ткаченко Іван Митрофанович, 1909 р. н., 
с. Скорінець Чернігівського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Скорінець, одно-
осібник. Заарештований 28.06.1929 р. За виро-
ком Чернігівського окрсуду від 07.08.1929 р. за 
ст.ст. 21 «ж», 34 ч. 2 КК УСРР висланий за межі 
Чернігівської, Конотопської, Глухівської, Ніжин-
ської округ на 5 років. Реабілітований 30.06.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.6, 
спр. 277).

Ткаченко Іван Михайлович, 1894 р. н., 
с. Лецьки Драбівського р-ну Прилуцької окру-
ги (нині Переяслав-Хмельницького р-ну Київ-

ської обл.), українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Лецьки, одноосібник. Заарештований 
01.01.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 06.03.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 25.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4104).

Ткаченко Іван Михайлович, 1889 р. н., 
с. Незаможне (нині с. Вертеча) Ріпкинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Не-
заможне (нині с. Вертеча), одноосібник. Заареш-
тований 11.04.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
31.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
26.11.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 889).

Ткаченко Іван Степанович, 1892 р. н., с. Бе-
резівка (приєднано до с. Рудка) Чернігівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Красне 
Чернігівського р-ну, одноосібник. Заарештова-
ний 23.04.1933 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 19.06.1967 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8733-8747).

Ткаченко Іван Тимофійович, 1923 р. н., 
с. Сергіївка Прилуцького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Рудівка Прилуцько-
го р-ну, конюх. Заарештований 16.12.1957 р. За ви-
роком судової колегії в кримінальних справах 
Чернігівського облсуду від 20.06.1958 р. за ст. 54-9 
з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до ВМП. За 
ухвалою ВС УРСР від 11.07.1958 р. вирок зміне-
но, засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 25 
років. За постановою ВС СРСР від 17.05.1963 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд. 01.11.1963 р. звільнений на підписку про 
невиїзд. 14.12.1963 р. справу припинено. Реабі-
літований 24.04.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 10109-п).

Ткаченко Ілля Іванович, 1893 р. н., с. Курінь 
Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Курінь, коваль. Заарештований 
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13.12.1937 р. За постановою «двійки» від 
11.02.1938 р. за ст.ст. 54-6, 54-10 КК УРСР за-
стосована ВМП. Розстріляний 26.02.1938 р. у
м. Чернігів. Реабілітований 17.10.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4199).

Ткаченко Ілля Юхимович, 1872 р. н., 
смт Ріпки Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Ріпки, церковний ста-
роста. Заарештований 28.12.1932 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. 15.01.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9760-п).

Ткаченко Купріян [Кириян] Петрович, 
1892 [1893] р. н., с. Стара Рудня Сновського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Стара 
Рудня, селянин. Заарештований 01.08.1921 р. За 
постановою Чернігівської губЧК від 16.11.1921 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Заарештова-
ний 13.03.1930 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 29.04.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 20.12.1994 р., 20.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12149, 5190).

Ткаченко Кузьма Романович, 1890 р. н., с. Бри-
гинці Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Но-
ва Басань Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, одноосібник. Заарештований 24.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 15.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5537).

Ткаченко Лукерія Федотівна, 1897 р. н., 
с. Стара Басань Бобровицького р-ну, українка, 
освіта початкова. Проживала у с. Стара Басань, до-
могосподарка. Заарештована 20.04.1930 р. ст. 54-8 
КК УСРР. За вироком Ніжинського окрсуду від 
25.05.1930 р. виправдана. Реабілітована 30.07.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.33, спр. 21).

Ткаченко Макар Прокопович, 1910 р. н., 
с. Свинопухи (нині с. Вишневе) Ріпкинсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за 
місцем служби, червоноармієць. Заарештований 
29.10.1942 р. За вироком ВТ військ НКВД 
Грузинської РСР від 08.12.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 20.12.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15628-п).

Ткаченко Максим Петрович, 1907 р. н., 
с. Пльохів Чернігівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Чернігів, касир. Заареш-
тований 20.05.1944 р. За вироком ВТ Південно-
Західної залізниці від 29.09.1944 р. за ст. 54-3 
з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до поз-
бавлення волі у ВТТ на 7 років. Реабілітова-
ний 30.05.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16413-п).

Ткаченко Марк Орестович, 1890 р. н., с. Ря-
бухи Дмитрівського (нині Талалаївського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Рябухи, 
без певних занять. Заарештований 26.07.1938 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 31.07.1939 р. справу 
припинено. Помер у тюремній лікарні 26.07.1939 р. 
Реабілітований 31.01.1996 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 109).

Ткаченко Микола Іванович, 1925 р. н., 
м. Чернігів, українець. Проживав у м. Чернігів, 
учень. Заарештований 04.04.1940 р. за ст.ст. 19-54-8
КК УРСР. За постановою військової прокура-
тури Харківського ВО від 10.08.1940 р. справу 
припинено. Звільнений з-під варти 13.04.1940 р. 
Реабілітований 25.04.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1971).

Ткаченко Микола Іванович, 1898 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, освіта початкова. 
Проживав у с. Рожнівка Ічнянського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 13.07.1929 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. 09.08.1929 р. справу 
припинено. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9157).

Ткаченко Микола Максимович, 1903 р. н., 
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м. Чернігів, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Чернігів, завідувач електростанції. 
Заарештований 27.03.1938 р. За вироком ВТ 
435 КВО від 16.11.1938 р. за ст.ст. 54-9, 54-11 
КК УРСР засуджений до ВМП. За постановою 
військового прокурора 435 військової прокурату-
ри від 25.06.1939 р. справу припинено. 26.06.1939 р. 
звільнений. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1413, 1413 а, 1413 б, 1413 в).

Ткаченко Микола Олексійович, 1912 р. н., 
с. Вовчок Олишівського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав у с. Череше-
ньки Коропського р-ну, завуч. Заарештований 
22.02.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 15.06.1935 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 16.09.1935 р. 
справу припинено. Реабілітований 22.01.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1048).

Ткаченко Митрофан Юхимович, 1880 р. н., 
смт Ріпки Ріпкинського р-ну, українець. Прожи-
вав у смт Ріпки, селянин. За вироком армійсько-
го трибуналу 12 А від 23.10.1919 р. як соціально-
небезпечний елемент засуджений до позбавлен-
ня волі на 6 місяців. Звільнений за амністією 
16.11.1919 р. Реабілітований 28.05.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2960).

Ткаченко Михайло Іванович, 1902 р. н., 
с. Тамарівка Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тамарівка, колгоспник. 
Заарештований 10.04.1935 р. 29.06.1935 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 24.11.1935 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР засуджений до позбавлення волі 
у ВТТ на 3 роки. Реабілітований 30.06.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14539-п).

Ткаченко Назар Матвійович, 1891 р. н., 
м. Корюківка Корюківського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Корюківка, колгосп-
ник. Заарештований 21.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.04.1938 р. за проведення антирадянської агіта-

ції застосована ВМП. Розстріляний 09.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10004).

Ткаченко Олександр Григорович, 1886 р. н., 
с. Гніздище Городнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Гніздище, одно-
осібник. Заарештований 06.01.1933 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 15.05.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки 
умовно. 22.05.1933 р. звільнений. Реабілітований 
17.06.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3973-3985).

Ткаченко Олександр Прокопович, 1879 р. н., 
с. Степові Хутори Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Степові Хутори, 
одноосібник. Заарештований 09.03.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 16.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
11.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5454).

Ткаченко Олександра Сергіївна, 1919 р. н., 
с. Великий Зліїв Ріпкинського р-ну, українка, осві-
та середня. Член ВЛКСМ. Проживала у с. Вели-
кий Зліїв, вчитель. Заарештована 30.12.1943 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. 19.02.1944 р. справу при-
пинено. Реабілітована 28.10.1996 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 722).

Ткаченко Олексій Михайлович, 1908 р. н., 
с-ще Коломійцеве Ічнянського р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у с-ще Коломійцеве, 
одноосібник. Заарештований 27.12.1929 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 22.04.1930 р. за ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 7 років. 
Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10007).

Ткаченко Олексій Прохорович, 1898 р. н., 
с. Гніздище Городнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Гніздище, одно-
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осібник. Заарештований 02.04.1932 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УСРР. 04.07.1932 р. справу припинено. 
Заарештований 06.01.1933 р. За постановою 
судової «трійки» при колегії ГПУ УСРР від 
15.05.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР висла-
ний до Північного краю на 3 роки. На час третьо-
го арешту – конюх у колгоспі. Заарештований 
21.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 14.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ 
на 8 років. Покарання відбував у Свердловській 
обл. Реабілітований 26.06.1997 р., 17.06.1958 р., 
25.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2671, 3973-3985, 10074).

Ткаченко Петро Мусійович, 1885 р. н., 
с. Мартинівка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Мартинівка, одноосібник. 
Заарештований 27.01.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 22.05.1930 р. справу припинено. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6323).

Ткаченко Петро Омелянович, 1897 р. н., 
с. Синявка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Си-
нявка, одноосібник. Заарештований 14.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 13.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 19.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7560).

Ткаченко Петро Родіонович, 1904 р. н., с. Бір-
ки Остерського (нині Козелецького) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Романьки 
Остерського (нині Козелецького) р-ну, колгосп-
ник. Заарештований 27.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За вироком ВТ КВО в м. Остер від 
07.07.1944 р. виправданий. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 1677-п).

Ткаченко Родіон Іванович, 1878 р. н., с. Яхнів-
ка Ічнянського (нині Ніжинського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Яхнів-

ка, одноосібник. Заарештований 23.11.1932 р. 
28.11.1932 р. звільнений на підписку про невиїзд. Рі-
шення по справі відсутнє. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9761-п).

Ткаченко Сергій Іванович, 1909 р. н., 
с. Берлози Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Член ВКП(б). Проживав у смт Козе-
лець Козелецького р-ну, колгоспник. Заарешто-
ваний 08.10.1943 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За 
постановою від 12.01.1944 р. справу припинено, 
направлений до спеціального ВТТ для військово-
полонених. Реабілітований 18.12.1997 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9248-п).

Ткаченко Степан Андрійович, 1904 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, завідувач магазину. Заарештований 
22.04.1938 р. за ст. 54-11 КК УРСР. 15.06.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2629).

Ткаченко Степан Дмитрович, 1889 р. н., 
с. Мартинівка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Ніжин, охоронець. 
Заарештований 14.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності контрре-
волюційного релігійного угруповання застосо-
вана ВМП. Розстріляний 07.04.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 30.04.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3337).

Ткаченко Степан Єлисейович, 1896 р. н., 
с. Григорівка Бахмацького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Григорівка, селянин. 
Заарештований 10.08.1920 р. За постановою Чер-
нігівської губЧК від 06.09.1920 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної організації 
передбачена ВМП. Реабілітований 18.12.1991 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11885).

Ткаченко Терентій Григорович, 1897 р. н., 
с. Петрівське (нині с. Вишневе) Бахмацького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пет-
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рівське (нині Вишневе), колгоспник. Заарештова-
ний 28.03.1935 р. За вироком спецколегії Чернігів-
ського облсуду від 10.09.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 20.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14974-п).

Ткаченко Тимофій Гнатович, 1882 р. н., с. Си-
нявка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Си-
нявка, одноосібник. Заарештований 14.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 13.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 19.06.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7560).

Ткаченко Тихон Васильович, 1900 р. н., 
с. Великий Щимель Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав за 
місцем роботи, робітник залізниці. Заарештова-
ний 23.01.1945 р. За постановою особливої нара-
ди при НКВД СРСР від 04.06.1945 р. за розго-
лошення державної таємниці ув’язнений до ВТТ 
на 3 роки. Реабілітований 30.09.1992 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11891).

Ткаченко Федір Степанович, 1908 р. н., с. Не-
заможне (нині с. Вертеча) Ріпкинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Не-
заможне (нині с. Вертеча), без певних занять. 
Заарештований 21.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
25.08.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував у Біломорсько-Балтійському ВТТ. Реабі-
літований 19.08.1991 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11906).

Ткаченко Хома Маркович, 1884 р. н., с. Ви-
соке Борзнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Високе, одноосібник. За-
арештований 22.11.1932 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
24.02.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
27.02.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9907-п).

Ткаченко Юхим Юхимович, 1912 р. н., 
с. Бреч Корюківського р-ну, росіянин, неписьме-
нний. Проживав за місцем служби, червоноармі-
єць. Заарештований 15.01.1944 р. За вироком ВТ 
60 Севської сд від 12.02.1944 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 8 років. Реабілітований 28.05.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17541-п).

Ткаченко Яків Іванович, 1888 р. н., с. Іржа-
вець Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Іржа-
вець, одноосібник. Заарештований 07.04.1933 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 21.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7588).

Ткаченко Яків Кирилович, 1902 р. н., 
смт Ріпки Ріпкинського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у смт Ріпки, селянин. Заареш-
тований 09.06.1921 р. За вироком Чернігівсько-
го губревтрибуналу від 05.12.1921 р. за проведен-
ня антирадянської діяльності засуджений до 
позбавлення волі у Бупрі на 3 роки. Реабілітований 
29.04.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 4307).

Ткаченко-Копич Марія Єфремівна, 1918 р. н., 
с. Нова Лутава Лоєвського р-ну Гомельської обл., 
Білорусь, українка, освіта середня спеціальна. 
Проживала у м. Чернігів, службовець. Заарештована 
13.11.1947 р. За вироком ВТ військ МВД по 
Чернігівській обл. від 23.02.1948 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР засуджена до позбавлення волі на 25 
років. За ухвалою ВТ КВО від 11.05.1956 р. термін 
покарання знижено до 10 років позбавлення волі. 
Покарання відбувала у м. Магадан. 12.06.1956 р. 
звільнена за амністією. Реабілітована 02.08.1990 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14516-п).

Ткачинський Михайло Васильович, 
1901 р. н., м. Остер Остерського повіту (нині Ко-
зелецького) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Остер. Заарештований 16.02.1920 р. 
за проведення антирадянської агітації. За поста-
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новою Чернігівського губревтрибуналу від 
04.04.1920 р. справу припинено. 26.02.1920 р. звіль-
нений. Реабілітований 09.08.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4612, оп.1, спр. 36).

Ткачинський Михайло Васильович, 1898 р. н., 
с. Козляничі Сосницького р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем роботи, лісний тех-
нік Остерського р-ну. Заарештований 04.06.1938 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 17.03.1939 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1318).

Ткачов Андріян Петрович, 1897 р. н., смт По-
норниця Коропського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у смт Понорниця, завідувач 
бази. Заарештований 29.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.12.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11434).

Ткачов Максим Васильович, 1893 р. н., 
с. Бреч Корюківського р-ну, освіта початкова. 
Проживав у х. Гутище (приєднано до с. Бреч) 
Корюківського р-ну, бджоляр. Заарештований 
04.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.11.1937 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 01.09.1956 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2107).

Ткачов Петро Петрович, 1884 р. н., с. Смяч 
Новгород-Сіверського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Чернігів, бухгалтер. За-
арештований 13.03.1938 р. За вироком судової ко-
легії Чернігівського облсуду від 29.08.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 4 роки. За ухвалою ВС УРСР від 
17.10.1939 р. справу направлено на дослідуван-
ня. 12.07.1940 р. справу припинено в зв’язку зі 
смертю обвинуваченого. Загинув 14.06.1940 р. 
Реабілітований 24.05.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2060).

Ткачун Микола Васильович, 1902 р. н., с. Бе-
режівка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Член ВКП(б). Про-
живав у м. Київ, політрук, помічник начальника 
полкової школи 57 залізничного полку військ 
НКВС. Заарештований 16.01.1938 р. за ст.ст. 54-6, 
54-10 КК УРСР. 03.01.1939 р. звільнений. Справу 
направлено військовому прокурору на припинен-
ня. Рішення відсутнє. Реабілітований 18.12.1997 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9156-п).

Ткачун Петро Йосипович, 1904 р. н., с. Бе-
режівка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Бе-
режівка, рахівник. Заарештований 20.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 16.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
ків. Покарання відбував в Амурському залізнич-
ному ВТТ, в Прикаспійському ВТТ. Реабілітова-
ний 31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11647).

Тобилевич Петро Афанасійович, 1890 р. н., 
м. Таганрог Ростовської обл., РФ, українець. Про-
живав у м. Чернігів, інженер. Заарештований 
18.10.1930 р. за ст. 54-11 КК УСРР. За постано-
вою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
17.12.1930 р. справу припинено. Реабілітований 
24.11.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2684).

Тованець Фрол Якович, 1865 р. н., 
м-ко Вороніж Глухівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині смт Вороніж Шосткинського р-ну 
Сумської обл.), українець. Проживав у м-ко Во-
роніж (нині смт Вороніж), селянин. Заарештова-
ний 08.11.1919 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності. 11.11.1919 р. звільнений на під-
писку про невиїзд. За постановою Чернігівсько-
го губревтрибуналу від 16.08.1920 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.12.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 825).

Товкач Андрій Андрійович, 1915 р. н., с. Ти-
хоновичі Сновського р-ну, українець, освіта по-
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чаткова. Проживав за місцем служби, черво-
ноармієць. Підозрювався за ст.ст. 58-1 «б», 58-11 
КК РРФСР. За ухвалою ВТ 23 УР від 19.05.1943 р. 
справу припинено. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3935).

Товкач Василь Васильович, 1890 р. н., 
с. Рудьківка Яблунівського (нині Бобровицько-
го) р-ну, освіта початкова. Проживав у с. Рудьків-
ка, рахівник. Заарештований 08.03.1938 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-8, 54-10, 54-11 КК УРСР. 09.05.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 31.01.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 105).

Товкач Василь Петрович, 1903 р. н., с. Ти-
хоновичі Сновського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тихоновичі, тесля. За-
арештований 12.09.1939 р. За вироком виїзної 
сесії Чернігівського облсуду в м. Корюківка від 
13.02.1940 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 6 років. 
Реабілітований 18.02.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 457-п).

Товкач Григорій Іванович, 1899 р. н., с. Ва-
ганичі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гор-
ностаївка Ріпкинського р-ну, без певних занять. 
Заарештований 05.03.1938 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.04.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 08.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9584).

Товкач Євтух Данилович, 1909 р. н., с. Ти-
хоновичі Сновського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у х. Товкачі Корюківсько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 09.11.1932 р. 
за ст.ст. 54-8, 56-17, 20 КК УСРР. 02.06.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2342).

Товкач Іван Тимофійович, 1910 р. н., с. Ба-
рабанівське Добрянського (нині Городнянсько-

го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
за місцем дислокації окремої саперної роти 12 сд,
курсант. Заарештований 13.05.1933 р. За пос-
тановою судової «трійки» при ПП ОГПУ ДСК від 
17.09.1933 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10192).

Товкач Іван Федорович, 1905 р. н., с. Ру-
дівка Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ру-
дівка, одноосібник. Заарештований 02.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 19.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7559).

Товкач [Толкач] Олександр Іванович, 
1889 р. н., с. Рудівка Яблунівського (нині При-
луцького) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Рудівка, одноосібник. Заарештований 
07.05.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 16.08.1929 р. за ст. 58-10 КК 
РСФРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
На час другого арешту – мешканець м. Прилуки, 
конюх. Заарештований 08.10.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
28.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 05.11.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 13.07.1989 р., 
25.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3694, 10204).

Товкач Олександр Федорович, 1892 р. н., 
с. Рудівка Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Рудів-
ка, одноосібник. Заарештований 02.01.1933 р. згід-
но з п. 4 постанови РНК УСРР від 11.11.1932 р. 
12.01.1933 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 23.01.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9515-п).

Товкач Олексій Маркович, 1900 р. н., с. Ру-
дівка Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у м. Прилуки, 
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робітник. Заарештований 06.10.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 28.10.1937 р. за висловлювання антирадян-
ських настроїв ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
ків. Відбував покарання у Кулойському ВТТ. 
Реабілітований 14.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8686).

Товкач Павло Данилович, 1907 р. н., с. Ти-
хоновичі Сновського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у х. Товкачі Корюківсько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 09.11.1932 р. 
за ст.ст. 54-8, 56-17, 20 КК УСРР. 02.06.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2342).

Товкач Тимофій Якович, 1880 р. н., с. Вага-
ничі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Вага-
ничі, робітник. Заарештований 27.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 19.04.1938 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстрі-
ляний 08.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9585).

Товкун Олексій Павлович, 1906 р. н., с. Гри-
горівка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гри-
горівка, одноосібник. Заарештований 01.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ від 17.02.1930 р. як антирадянський елемент 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 16.05.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5359).

Товкун Павло Стефанович, 1882 р. н., с. Гри-
горівка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець. Проживав у с. Григорівка, одноосіб-
ник. Заарештований 18.03.1931 р. за ст. 54-10 
КК УСРР. 07.07.1932 р. справу припинено. Реа-
білітований 26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2437).

Товстенко-Райнертцс Ельфріда Освальдів-

на, 1899 р. н., Німеччина, німкеня, освіта серед-
ня. Проживала у с. Семенівка Березнянського 
(нині Менського) р-ну, вчитель. Заарештована 
25.11.1937 р. За постановою «двійки» від 
27.12.1937 р. за ст.ст. 54-6, 54-10 КК УРСР ув’яз-
нена до ВТТ на 10 років. Покарання відбувала у 
Кулойському ВТТ. Звільнена у листопаді 1947 р. 
Реабілітована 12.09.1958 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3691).

Товстиженко Максим Прокопович, 
1890 р. н., станиця Новощербинівська Щерби-
нівського р-ну Краснодарського краю, РФ, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Гніздище 
Городнянського р-ну, одноосібник. Заарештований 
04.01.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 17.05.1933 р. 
справу припинено. Заарештований 08.05.1938 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 27.04.1939 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
14.08.1997 р., 30.08.1991 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2341, ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15869-п).

Товстиженко Олександра Павлівна, 
1916 р. н., с. Данилівка Менського р-ну, україн-
ка, освіта середня. Проживала у с. Данилівка, 
колгоспниця. 11.06.1944 р. взята на підписку про 
невиїзд. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 09.03.1946 р. як член сім’ї зрад-
ника Батьківщини вислана до Північно-Казах-
станської обл. Казахської РСР на 5 років. Реа-
білітована 21.02.1995 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12294).

Товстий Демид Іванович, 1878 р. н., с. Свинь 
(нині с. Вознесенське) Чернігівського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Свинь 
(нині с. Вознесенське), одноосібник. Заарештова-
ний 16.04.1932 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 29.10.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6671).

Товстий Іван Іустинович, 1907 р. н., с. Вели-
ка Загорівка Борзнянського р-ну, українець, осві-



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

421

та початкова. Проживав у с. Велика Загорівка, 
одноосібник. Заарештований 25.05.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 26.07.1930 р. за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 11.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9001).

Товстий Іван Сидорович, 1899 р. н., с. Ве-
лика Загорівка Борзнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Велика Заго-
рівка, колгоспник. Заарештований 25.11.1932 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при колегії ГПУ УСРР від 
08.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
30.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7358).

Товстий Олександр Іванович, 1910 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Велика Загорівка Бор-
знянського р-ну, одноосібник. Заарештований 
25.05.1930 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 26.07.1930 р. за ст. 54-11 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки 
умовно. Реабілітований 11.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9001).

Товстий [Толстой] Василь Демидович, 
1907 р. н., с. Свинь (нині с. Вознесенське) Черні-
гівського р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Свинь (нині с. Вознесенське), одноосіб-
ник. Заарештований 07.06.1932 р. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою від 01.09.1932 р. спра-
ву направлено на припинення. Рішення від-
сутнє. Реабілітований 22.01.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 994).

Товстий [Толстой] Іван Демидович, 
1902 р. н., с. Улянівка (нині с. Вознесенське) Чер-
нігівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Бобровиця (приєднано до м. Чер-
нігів), рахівник. Заарештований 16.06.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.09.1938 р. за участь у діяльності 
контрреволюційної повстанської організації поз-
бавлений волі на 10 років. За постановою особли-

вої наради при НКВД СРСР від 09.10.1943 р. тер-
мін покарання знижено на 2 роки. Відбував 
покарання в Усольському ВТТ. Реабілітований 
05.06.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3502).

Товстоліс Данило Іванович, 1904 р. н., с. Чор-
торийка (нині с. Малинівка) Чернігівського р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Чор-
торийка (нині с. Малинівка), одноосібник. Заареш-
тований 27.03.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 28.04.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 28.04.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5185).

Товстоліс Євген Миколайович, 1896 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Чернігів, рахівник. Заарештований 
23.01.1950 р. За постановою особливої наради 
при МГБ СРСР від 06.05.1950 р. за ст.ст. 54-2,
54-11 КК УРСР висланий на поселення до Кра-
сноярського краю. Реабілітований 27.09.1993 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11930).

Товстоліс Іван Григорович, 1874 р. н., 
с. Товстоліс Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Городня Городнянсько-
го р-ну, рахівник. Заарештований 25.01.1933 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 15.05.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР 
позбавлений волі на 3 роки умовно. Реабілітова-
ний 17.06.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3980, 3984).

Товстоног Василь Михайлович, 1902 р. н., 
с. Олександрівка Корюківського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Олександрівка, 
колгоспник. Заарештований 06.11.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив колгосп-
ного будівництва, застосована ВМП. Розстріля-
ний 02.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9279).
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Товстоног Костянтин Максимович, 
1896 р. н., м. Мена Менського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Бірківка Менсько-
го р-ну, священник. Заарештований 01.12.1932 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 20.06.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 24.12.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6874).

Товстоп’ят Василь Петрович, 1893 р. н., 
с. Дубовий Гай Прилуцького р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Дубовий Гай, 
одноосібник. Заарештований 13.01.1933 р. За по-
становою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 16.06.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7561).

Товстуха Григорій Гаврилович, 1889 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну. Проживав на ст. Ко-
ренєво Коренєвського р-ну Курської обл., РФ, 
інструктор. Заарештований 17.10.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 13.02.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висла-
ний до Північного краю на 3 роки. Реабілітова-
ний 29.12.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.2, спр. 963).

Товчиха Охрім Семенович, 1888 р. н., 
с. Орлівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Орлівка, одноосібник. За-
арештований 04.01.1929 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 05.04.1929 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений права про-
живання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-До-
ну, означених губерніях та округах, УСРР з при-
кріпленням до визначеного місця проживання на 
3 роки. Реабілітований 14.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3638).

Тодрес-Селектор Володимир Захарович, 
1897 р. н., с. Мошорине Ново-Празького р-ну Дні-
пропетровської обл. (нині Знам’янського р-ну 
Кіровоградської обл.), єврей, освіта середня. 
Член КП(б)У. Проживав у м. Тирасполь, Молдо-

ва, 1-й секретар Молдавського обкому КП(б)У.
Заарештований 12.08.1937 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 
11.10.1939 р. за ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 КК УРСР 
ув’язнений до ВТТ на 8 років. Покарання відбу-
вав у Богословському ВТТ. За постановою особ-
ливої наради при МГБ СРСР від 08.03.1947 р. 
як соціально-небезпечний елемент висланий 
до Тюменської обл. на 5 років. За постановою 
особливої наради при МГБ СРСР від 26.11.1949 р. 
висланий на поселення до Акмолінської обл. 
Казахської РСР. Реабілітований 21.05.1955 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1958-1959).

Тоічкін Костянтин Гаврилович, 1886 р. н., 
м. Ростов-на-Дону, РФ, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Чернігів, без певних занять. Зааре-
штований 23.10.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 08.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 3 роки. Реабілітований 26.04.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4743).

Токар Євстафій [Остап] Максимович, 
1882 р. н., с. Карабелівка Теплицького р-ну Він-
ницької обл., українець, освіта середня. Про-
живав у м. Чернігів, священник. Заарештований 
02.11.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 10.04.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2802).

Токар Йосип Лазарович, 1889 р. н., с. Зміт-
нів Менського (нині Сосницького) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Змітнів, 
одноосібник. Заарештований 13.05.1932 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 19.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 18.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7188).

Токар Микола Наумович, 1880 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта початкова. Проживав у 
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м. Ніжин, селянин. Заарештований 23.06.1920 р. за 
проведення антирадянської агітації. 24.06.1920 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. Справу 
припинено. Реабілітований 30.12.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1142).

Токар Олексій Якович, 1910 р. н., смт Срібне 
Срібнянського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав за місцем дислокації 28 сп 75 сд, 
червоноармієць. Заарештований 22.08.1940 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 27.09.1940 р. за здачу у полон ув’язнений 
до ВТТ на 5 років. Реабілітований 24.03.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3542).

Токарєв Кіндрат Микитович, 1882 р. н., 
с. Котів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Остер 
Остерського (нині Козелецького) р-ну, без певних 
занять. Заарештований 27.11.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 29.11.1937 р. за проведення антиколгоспної 
агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабі-
літований 15.05.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1614).

Толкач Микола Кузьмич, 1894 р. н., с. Вага-
ничі Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Вага-
ничі, колгоспник. Заарештований 16.03.1938 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності. 
19.05.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 307).

Толкач Митрофан Якович, с. Дроздовиця 
Городнянського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Дроздовиця, селянин. Заарешто-
ваний 12.12.1918 р. за службу в гетьманській вар-
ті. За постановою Чернігівського губревтрибуна-
лу від 22.07.1919 р. справу припинено. Реабі-
літований 31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 89).

Толкачников Мордух Аврамович, м. Черні-

гів, єврей, освіта середня. Проживав у м. Черні-
гів, власник готелю. Заарештований 17.03.1919 р. 
за проведення антирадянської діяльності. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
08.05.1919 р. справу припинено. 18.04.1919 р. 
звільнений на поруки. Реабілітований 29.11.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 510).

Толкачова Євлампія Дмитрівна, 1866 р. н., 
с. Макарово Желєзногорського р-ну Орловської 
(нині Курської) обл., РФ, росіянка, малописьменна. 
Проживала у с. Липів Ріг Ніжинського р-ну, селян-
ка. Заарештована 01.04.1920 р. За постановою від 
13.05.1920 р. звільнена. Заарештована 21.09.1920 р. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 21.09.1920 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності увязнена до виправного будинку 
та громадсько-примусових робіт до кінця гро-
мадянської війни. За постановою Чернігівського 
губревтрибуналу від 28.02.1921 р. справу при-
пинено. 15.01.1921 р. звільнена. Реабілітована 
29.05.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 3378).

Толок Іван Артемович, 1887 р. н., с. Ковту-
нівка Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ков-
тунівка, одноосібник. Заарештований 16.03.1938 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 03.05.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 22.01.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1056).

Толочко Григорій Іванович, 1886 р. н., 
с. Смош Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Смош, 
одноосібник. Заарештований 04.09.1931 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 25.10.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
21.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7077).

Толочко Григорій Сергійович, 1915 р. н., 
х. Шевченка Комарівського р-ну (нині с. Шевчен-
ка Борзнянського р-ну), українець, освіта почат-
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кова. Проживав за місцем дислокації в.ч. 1462, 
червоноармієць. Заарештований 09.04.1942 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Воронезькій обл. 
від 17.06.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 27.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15365-п).

Толочко Іван Пилипович, 1913 р. н., с. Ве-
рескуни Ічнянського р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав за місцем дислокації 73 дорексп, 
червоноармієць. Заарештований 04.11.1941 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 06.02.1943 р. за проведення антирадянської 
агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілі-
тований 05.08.1964 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7831).

Толочко Карпо Тихонович, 1897 р. н., 
с. Смош Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Смош, 
голова сільради. Заарештований 07.01.1933 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 02.03.1933 р. за ст. 54-14 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 14.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8578).

Толочко Степан Мойсейович, 1876 р. н., 
с. Хоробичі Городнянського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Хоробичі, одноосіб-
ник. Заарештований 06.01.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 25.05.1933 р. справу припинено. Реабілі-
тований 25.04.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2233).

Толстенкова Феня Іванівна, 1901 р. н., 
смт Ріпки Ріпкинського р-ну, росіянка, неписьмен-
на. Проживала у смт Ріпки, селянка. Заарештова-
на 08.04.1921 р. За вироком Чернігівського губ-
ревтрибуналу від 06.08.1921 р. за участь у погромах 
єврейських родин засуджена до позбавлення волі 
на 2 роки. 09.08.1921 р. звільнена за амністією. 
Реабілітована 30.05.1999 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 4384).

Толстой Микола Іванович, 1895 р. н., м. Ме-

на Менського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Мена, бухгалтер. Заарештова-
ний 30.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 25.04.1938 р. 
за участь у діяльності української націоналістич-
ної повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 17.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 04.01.1958 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3234-3235).

Толстой Петро Ісакович, 1904 р. н., с. Рогізки 
Щорського (нині Сновського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Рогізки, колгосп-
ник. Заарештований 11.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
24.04.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 20.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10300).

Толстоп’ятов Фадей Васильович, 1893 р. н., 
смт Добрянка Ріпкинського р-ну, росіянин, осві-
та початкова. Проживав у смт Добрянка, пас-
тух. Заарештований 20.06.1938 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УРСР. 05.03.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2727).

Толуп Петро Дем’янович, 1923 р. н., с. Тур’я 
Щорського (нині Сновського) р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем служби, 
червоноармієць. За вироком ВТ 25 осбр від 
02.05.1942 р. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР засудже-
ний до ВМП. Реабілітований 10.04.1965 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 10303-п).

Томан Генріх Едуардович, 1908 р. н., м. Суми, 
українець, освіта вища. Проживав у м. Чернігів, 
економіст, начальник планово-фінансового відді-
лу Чернігівторгу. Заарештований 05.07.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.09.1938 р. за проведення шпи-
гунської діяльності застосована ВМП. Розстріля-
ний 29.09.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8409).
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Томасевич Дмитро Миколайович, 1894 р. н., 
м. Бершадь Бершадського р-ну Вінницької обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, бухгалтер. Заарештований 01.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 27.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 23.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9997).

Томасовський Василь Андрійович, 1893 р. н., 
м. Городня Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Нові Боровичі Щор-
ського (нині Сновського) р-ну, на тимчасових 
роботах. Заарештований 20.11.1937 р. За поста-
новою особливої наради при НКВД СРСР від 
16.12.1937 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності ув’язнений до ВТТ на 8 років. Покаран-
ня відбував у Кулойському ВТТ. Реабілітова-
ний 03.09.1960 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4514).

Томаш Сергій Олександрович, 1878 р. н., 
с. Павлівка Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Пав-
лівка, одноосібник. Заарештований 04.04.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 28.04.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 11.05.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5455).

Томаш Степан Хомич, 1872 р. н., с. Павлівка 
Ріпкинського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Павлівка, одноосібник. Заарешто-
ваний 25.11.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 
27.01.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
21.04.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2254).

Томашев Тимофій Антонович, 1868 р. н., 
м. Гомель, Білорусь, білорус, освіта початкова. 
Проживав у м. Сновськ Сновського р-ну, пенсіо-
нер. Заарештований 20.03.1928 р. за ст. 54-13 КК 
УСРР. 22.05.1928 р. звільнений на підписку про 
невиїзд. За вироком Чернігівського окружного 
суду від 09.05.1929 р. виправданий. Реабілітова-

ний 30.07.1999 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-328, оп.6, спр. 177).

Томашевський Іван Павлович, 1883 р. н., 
с. Кашово Бежицького повіту Брянської губ. 
(нині Жирятінського р-ну Брянської обл., РФ), 
українець, освіта середня. Проживав у м. Ніжин, 
священник. Заарештований 13.11.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 18.02.1930 р. як антирадянський елемент вис-
ланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9451).

Томилець Яків Кузьмич, 1885 р. н., с. Шу-
ляки Козелецького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Шуляки, одноосібник. Заареш-
тований 29.10.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 08.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10453).

Томилко Василь Денисович, 1899 р. н., 
смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Ми-
хайло-Коцюбинське, рахівник. Заарештований 
13.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 15.11.1937 р. за прове-
дення антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував у Амурському 
ВТТ. Реабілітований 20.12.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3917).

Томилко Володимир Петрович, 1903 р. н., 
с. Козел Козлянського р-ну (нині смт Михай-
ло-Коцюбинське Чернігівського р-ну), освіта по-
чаткова. Проживав у м. Чернігів, міліціонер. За-
арештований 22.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 04.11.1930 р. 
за ст. 54-4 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 07.04.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8276).

Томилко Надія Йосипівна, 1925 р. н., с. Во-
роб’їв Ріпкинського р-ну, українка, освіта по-
чаткова. Член ВЛКСМ. Проживала у с. Тамарів-
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ка Ріпкинського р-ну, колгоспниця. Заарештована 
23.11.1943 р. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 15.07.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР ув’язнена до ВТТ на 3 роки. Реабілітована 
08.12.1993 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11952).

Томило Василь Іванович [Ігнатович], 
1903 р. н., с. Макишин Городнянського р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Макишин, 
одноосібник. Заарештований 15.02.1933 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 28.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7650).

Томило Родіон Іванович, 1892 р. н., с. Маки-
шин Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Чернігів, вантажник. За-
арештований 20.11.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 23.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9221).

Томишин Петро Іванович, 1897 р. н., с. Ми-
китинці Станіславського повіту, Галичина (нині 
Івано-Франківської міської ради Івано-Франків-
ської обл.), українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Британи Комарівського р-ну (нині с. Дуболу-
гівка Ніжинського р-ну), колгоспник. Заарешто-
ваний 09.03.1938 р. за ст.ст. 54-6, 54-10 КК УРСР. 
22.03.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
24.04.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3394).

Томко Йосип Андріянович, 1897 р. н., с. Озе-
ряни Бобровицького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Озеряни, одноосібник. 
Заарештований 16.03.1929 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. За постановою особливої наради при Ко-
легії ГПУ УСРР від 26.01.1930 р. справу при-
пинено. Заарештований 10.03.1938 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 31.03.1938 р. за участь у діяльності 

антирадянського угруповання передбачена ВМП. 
Реабілітований 29.06.1998 р., 30.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12162, 10565).

Томко Сергій Андріянович, 1888 р. н., 
с. Озеряни Бобровицького р-ну, українець. Про-
живав у с. Озеряни, одноосібник. Заарештова-
ний 30.03.1929 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 
06.04.1929 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою прокурора Ніжинської округи від 
09.04.1929 р. справу припинено. На час другого 
арешту – кравець. Заарештований 19.04.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 23.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянського угруповання застосована ВМП. 
Розстріляний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 19.06.1998 р., 18.12.1965 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12162, 
7917).

Томкович Станіслав Антонович, 1880 р. н., 
Польща, поляк, освіта середня. Проживав у с. Си-
нявка Менського р-ну, завідувач аптеки. Заареш-
тований 16.12.1937 р. За постановою особливої 
наради при НКВД СРСР від 22.02.1938 р. за про-
ведення контрреволюційної діяльності ув’язне-
ний до ВТТ на 10 років. Покарання відбу-
вав у Карагандинському ВТТ. Реабілітований 
09.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8842).

Тонкаль Василь Іванович, 1878 р. н., смт Мала 
Дівиця Малодівицького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Мала 
Дівиця, одноосібник. Заарештований 26.11.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
16.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7562).

Тонкаль Іван Федорович, 1915 р. н., смт Ма-
ла Дівиця Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Перше Травня Малодівицького (нині 
Прилуцького) р-ну, колгоспник. Заарештований 
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16.01.1935 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 26.01.1935 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 30.03.1935 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.03.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 152).

Тонконог Артем Климович, 1885 р. н., 
с. Лихачів Носівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Світличне Варвинсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 20.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянського куркульського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 11.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10504).

Тонконог Петро Демидович, 1882 р. н., м. Но-
сівка Носівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Лісові Хутори (приєднано до 
м. Носівка) Носівського р-ну, одноосібник. За-
арештований 11.03.1929 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ОГПУ від 07.06.1929 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР висланий до Вотської обл. на 
3 роки. Реабілітований 14.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3637).

Тонконожко Василь Варфоломійович, 
1894 р. н., смт Короп Коропського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у смт Короп, голова 
артелі. Заарештований 04.07.1944 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Чернігівській обл. від 07.07.1945 р. 
за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі у ВТТ на 6 років. Реабілітова-
ний 16.06.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15818-п).

Топеха Гаврило Данилович, 1889 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, робітник. Заарештований 23.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 19.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 07.06.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3441).

Топишко Іван Сергійович, 1919 р. н., с. Го-
родище Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем служби, червоноармієць. Заарештований 
19.07.1942 р. За вироком ВТ 272 сд від 04.08.1942 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР за-
суджений до позбавлення волі на 7 років. Реабі-
літований 29.10.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 15371-п).

Тополь Архип Сильвестрович, 1878 р. н., 
с. Тополі Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тополі, без певних за-
нять. Заарештований 04.04.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 10.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської повстанської організації  застосована ВМП. 
Розстріляний 23.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10499).

Тополь Максим Сидорович, 1898 р. н., с. То-
полі Козелецького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Тополі, без певних занять. 
Заарештований 14.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
10.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 23.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10499).

Тополь Марія Архипівна, 1909 р. н., с. Топо-
лі Козелецького р-ну, українка, малописьмен-
на. Проживала у с. Тополі, домогосподарка. За-
арештована 25.06.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
01.07.1938 р. звільнена на підписку про невиїзд. 
13.07.1939 р. справу припинено. Реабілітована 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1671).

Топольський Іван Іванович, 1878 р. н., 
с. Біловежі Перші Бахмацького р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у м. Ніжин, вчитель. 
Заарештований 13.04.1938 р. за ст. 54-11 КК 
УРСР. За постановою від 07.08.1938 р. справу 
направлено прокурору на припинення. Рішення 
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відсутнє. Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 315).

Топольський Іван Ілліч, 1897 р. н., м. Ні-
жин, освіта середня. Проживав у м. Ніжин. За-
арештований 13.09.1920 р. За вироком Чернігів-
ського губревтрибуналу від 03.03.1921 р. за службу 
в денікінській армії засуджений до примусо-
вих робіт на 5 років. Реабілітований 28.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1126).

Топольський Михайло Єлисейович, 
1894 р. н., м. Ніжин, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Ніжин, бондар. Заарештований 
22.06.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 05.03.1938 р. 
справу припинено, направлений на примусове лі-
кування. Реабілітований 31.01.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 197).

Топорець Дарія Прокопівна, 1909 р. н., 
с. Смолянка Олишівського (нині Куликівсько-
го) р-ну, українка. Проживала у с. Смолянка, кол-
госпниця. Заарештована 29.03.1944 р. За поста-
новою особливої наради при НКВД СРСР від 
18.08.1945 р. як член сім’ї зрадника Батьківщи-
ни вислана до Північно-Казахстанської обл. Ка-
захської РСР на 5 років. Реабілітована 31.01.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12261).

Топтун Ганна Максимівна, 1900 р. н., с. Біль-
мачівка Ічнянського р-ну, українка, малопись-
менна. Проживала у м. Ічня Ічнянського р-ну, 
домогосподарка. Заарештована 10.10.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 25.10.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнена до ВТТ на 8 ро-
ків. Реабілітована 28.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10026).

Топтун Юхим Іванович, 1899 р. н., с. Біль-
мачівка Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Більмачівка, сторож. За-
арештований 02.09.1939 р. За вироком судової ко-
легії Чернігівського облсуду від 23.10.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-

ня волі на 10 років. За ухвалою ВС УРСР від 
04.12.1939 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР вирок 
змінено, засуджений до позбавлення волі на 6 ро-
ків. Реабілітований 10.11.1989 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 14471-п).

Топчій Арсентій Сергійович, 1879 р. н., 
с. Юрківці Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Юрківці, колгоспник. 
Заарештований 20.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
08.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 16.11.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.1, спр. 94).

Топчій Михайло Антонович, 1912 р. н., 
х. Топчіїв (приєднано до с. Чернецьке) Талалаївсько-
го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за 
місцем дислокації 7 сд 15 ск, червоноармієць. За-
арештований 14.03.1935 р. За вироком ВТ 15 ск 
УкрВО від 09.04.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. 
Реабілітований 20.03.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16915-п).

Топчій Михайло Гаврилович, 1898 р. н., 
с. Талалаївка Ніжинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Талалаївка, одно-
осібник. Заарештований 09.04.1930 р. За виро-
ком Чернігівського окрсуду від 12.08.1930 р. за 
ст. 54-13 з санкції ст. 54-2 КК УСРР передбачена 
ВМП. Реабілітований 10.08.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.7, спр. 80).

Топчій Павло Степанович, 1897 р. н., 
с. Сильченкове (нині с. Стара Талалаївка) Тала-
лаївського р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Сильченкове (нині с. Стара Талалаїв-
ка), одноосібник. Заарештований 13.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 03.02.1933 р. за проведення анти-
радянської агітації висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 30.12.1989 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.3, спр. 689).

Топчій Павло Харитонович, 1907 р. н., с. Бо-
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лотниця Талалаївського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Болотниця, одноосіб-
ник. Заарештований 31.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
15.02.1933 р. за проведення антирадянської агі-
тації ув’язнений до концтабору на 3 роки. 
Реабілітований 26.12.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.3, спр. 692).

Топчій Фекла Сергіївна, 1898 р. н., Гроднен-
ська губ., полька, неписьменна. Проживала у 
с. Козари Носівського р-ну, без певних занять. 
Заарештована 15.12.1937 р. За постановою «двій-
ки» від 03.02.1938 р. за проведення контррево-
люційної діяльності застосована ВМП. Розстрі-
ляна 31.03.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітована 
15.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8442).

Топчій Харитон Євменович, 1870 р. н., с. Бо-
лотниця Талалаївського р-ну, освіта середня. Про-
живав у с. Болотниця, одноосібник. Заарешто-
ваний 31.12.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 15.02.1933 р. за 
проведення антирадянської агітації висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 26.12.1989 р. 
(Держархів Сумської області, ф. Р-7641, оп.3, 
спр. 692).

Топчій Яків Гаврилович, 1906 р. н., с. Та-
лалаївка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Талалаївка, колгосп-
ник. Заарештований 28.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
08.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 09.12.1964 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7843).

Тофановський Михайло Васильович, 
1898 р. н., м. Умань Черкаської обл., українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, службо-
вець. Заарештований 19.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
15.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував в Амурському залізничному ВТТ. Звіль-

нений 21.09.1947 р. Реабілітований 22.12.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2894).

Тоцький Григорій Дмитрович, 1916 р. н., 
с. Нові Млини Батуринського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Нові Млини, колгоспник. Заарештований 
21.09.1943 р. За постановою від 25.01.1944 р. за 
співробітництво з окупаційною адміністрацією 
направлений до спецтабору НКВД для фільтра-
ції. Реабілітований 26.04.1996 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 610).

Тоцький Іван Григорович, 1896 р. н., с. Лех-
нівка Баришівського р-ну Київської обл., украї-
нець, освіта духовна. Проживав у с. Рожнівка 
Ічнянського р-ну, священник. Заарештований 
12.04.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 12.07.1929 р. за ст. 58-10
КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 3 роки. 
Реабілітований 03.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3765).

Тоцький Іван Якович, 1876 р. н., с. Гайворон 
Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Гайворон, одноосібник. Заарешто-
ваний 02.11.1929 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 18.01.1930 р. 
за проведення антирадянської агітації висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
16.11.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.1, спр. 797).

Тоцький Макар Васильович, 1887 р. н., 
с. Вертіївка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Ніжин, безробітний. 
Заарештований 15.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
15.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської української націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 28.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
08.03.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3305).

Тоцький Митрофан Ілліч, 1886 р. н., с. Хре-
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щате Мринського (нині Козелецького) р-ну, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у с. Хрещате, 
одноосібник. Заарештований 13.02.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 01.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 5 років. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9962).

Точек Пилип Павлович, 1881 р. н., м. Ніжин, 
українець, письменний. Проживав у м. Ніжин, 
столяр. Заарештований 21.04.1938 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УРСР. 26.12.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2757).

Точений Григорій Іванович, 1914 р. н., с. Ро-
гізки Сновського р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав у с. Рогізки, учень. Заарештований 
25.07.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. Рішення по 
справі відсутнє. Реабілітований 27.02.1998 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 10023-п).

Точений Іван Харитонович, 1903 р. н., с. Ро-
гізки Сновського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Рогізки, колгоспник. Заарешто-
ваний 13.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 14.09.1937 р. за 
проведення контрреволюційної агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11437).

Точений Максим Петрович, 1891 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Ніжин, рахівник. Заарештований 25.04.1938 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 21.03.1939 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1354).

Точений Наум Іванович, 1892 р. н., с. Дроз-
дівка Куликівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Член КП(б)У з 1917 р. Проживав у 
м. Київ, службовець. Заарештований 20.06.1938 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 03.04.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 31.10.1997 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2746).

Точений Олексій Харитонович, 1905 р. н., 
с. Рогізки Сновського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Рогізки, колгоспник. За-
арештований 20.07.1937 р. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.09.1937 р. за проведення антирадянської агі-
тації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покаран-
ня відбував у Буреїнському ВТТ. Реабілітова-
ний 19.10.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11871).

Точило Георгій Сергійович, 1907 р. н., 
м. Кременець Волинської губ. (нині Тернопіль-
ської обл.), українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Чернігів, без певних занять. Заарешто-
ваний 20.03.1927 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 17.06.1927 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки. За постановою особливої наради при 
колегії ОГПУ від 07.06.1929 р. позбавлений пра-
ва проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-
Дону, означених губерніях і округах, Украіні і 
прикордонних губерніях на 3 роки. Загинув у квіт-
ні 1930 р. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2775).

Точин Іван Павлович, 1898 р. н., м. Ніжин, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, телеграфіст. Заарештований 20.04.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 23.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської української контрреволюційної 
повстанської організації застосована ВМП. Роз-
стріляний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 28.06.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3493-3494).

Травченко Яків Сергійович, 1882 р. н., 
с. Синявка Коропського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у м. Борзна Борзнянсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 26.11.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 10.12.1932 р. справу припи-
нено. Реабілітований 26.11.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 930).
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Трайдук Федір Юхимович, 1902 р. н., 
с. Наталівка Солонянського р-ну Дніпропетров-
ської обл., українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Чернігів, плановик. Заарештований 19.10.1936 р. 
За вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
20.11.1936 р. за ст. 54-10 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
11.01.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3106).

Траман Іван Іванович, 1902 р. н., смт Сосни-
ця Сосницького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у смт Сосниця, секретар. Заарешто-
ваний 23.01.1931 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 03.01.1932 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. На час другого арешту – ра-
хівник-бухгалтер. Заарештований 26.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 01.11.1937 р. за проведення 
шкідницької діяльності позбавлений волі на 10 
років. Реабілітований 28.08.1989 р., 03.09.1960 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9184, 11962).

Трамищинська Тамара Йосипівна, 1896 р. н., 
м. Суми, українка, освіта середня. Проживала у 
м. Ніжин, медсестра. Заарештована 30.04.1944 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 07.10.1944 р. за зрадницьку поведінку 
під час перебування на окупованій території 
вислана до Сузунського р-ну Новосибірської обл. 
на 5 років. Реабілітована 24.02.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12024).

Трапезников Михайло Лук’янович, 1879 р. н., 
Воронезька обл., РФ, росіянин, малописьмен-
ний. Без постійного місця проживання, мо-
нах. Заарештований 02.08.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
23.12.1929 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 08.05.1930 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до Далекосхід-
ного краю на 3 роки. Реабілітований 05.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3710).

Трапизон Омелян Єгорович, 1892 р. н., 
смт Понорниця Коропського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у смт Понорниця, 
одноосібник. Заарештований 29.05.1931 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 03.02.1932 р. за ст. 54-2 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Реабілітований 25.03.1967 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7969).

Трапизон Павло Трохимович, 1896 р. н., 
смт Понорниця Коропського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у смт Понорни-
ця, одноосібник. Заарештований 22.06.1931 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 07.12.1931 р. справу 
припинено. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7969).

Трахтер Рахіль Павлівна, 1903 р. н., м. Туль-
чин Тульчинського р-ну Вінницької обл., єврей-
ка, освіта вища. Член ВП(б)У. Проживала у 
м. Чернігів, викладач. Заарештована 31.12.1937 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 26.03.1938 р. як член сім’ї зрадни-
ка Батьківщини ув’язнена до ВТТ на 8 років. 
Покарання відбувала у Карагандинському ВТТ, 
м. Акмолінськ. Реабілітована 20.10.1956 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2496).

Требух Кузьма Григорович, 1899 р. н., с. Ви-
соке Борзнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Високе, одноосібник. За-
арештований 22.11.1932 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
29.05.1933 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 27.02.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9907-п).

Трегуб Андрій Лукич, 1899 р. н., с. Лавірко-
ве Талалаївського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Лавіркове, одноосібник. За-
арештований 17.07.1932 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
16.11.1932 р. за проведення антирадянської агі-
тації висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 28.12.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.6, спр. 586).
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Трегуб Євген Миколайович, 1913 р. н., 
с. Гнилиця Малодівицького р-ну (нині с. Зна-
м’янка Прилуцького р-ну), українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Прилуки, чорноробо-
чий. Заарештований 28.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покаран-
ня відбував у Вятському ВТТ. Реабілітований 
18.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9354).

Трегуб Олександр Остапович, 1917 р. н., 
с. Халявин Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Халявин, одноосібник. 
Заарештований 28.10.1943 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 19.02.1944 р. 
за зраду Батьківщині позбавлений волі на 8 
років. 19.06.1951 р. звільнений. Реабілітований 
05.01.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12378).

Трегуб Прокіп Ігнатович, 1894 р. н., с. Івків-
ці Прилуцького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Івківці, швець. Заарештова-
ний 01.12.1937 р. За постановою особливої нара-
ди при НКВД СРСР від 26.12.1937 р. за прове-
дення контрреволюційної діяльності ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9267).

Трегуб Сидір Степанович, 1900 р. н., Київ-
ська обл., українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Булахів Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну, одноосібник. Заарештований 06.07.1935 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. 05.11.1935 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 18.12.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6449).

Трегуб Сисой Авксентійович, 1889 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Чернігів, тесля. Заарештований 20.12.1943 р. 
За вироком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. 
від 28.01.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 

на 10 років. Реабілітований 07.10.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15553-п).

Трегубенко Костянтин Васильович, 1893 р. н., 
с. Берестовець Борзнянського р-ну, українець, 
освіта вища. Проживав у м. Чернігів, вчитель. За-
арештований 23.09.1929 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 11.03.1930 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 30.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11432).

Трегубенко [Тригубенко] Мотрона Андріїв-
на, 1896 р. н., с. Мажугівка Чернігівського р-ну, 
українка, освіта вища. Проживала у м. Чернігів, 
завідувач школи. Заарештована 19.09.1929 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 08.04.1930 р. за ст. 54-11 КК УСРР поз-
бавлена волі на 3 роки умовно. Реабілітована 
15.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9928).

Трегубов Тимофій Степанович, 1881 р. н., 
м. Ічня Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Вересоч Куликівсько-
го р-ну, пенсіонер. Заарештований 27.06.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.11.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР 
застосована ВМП. Розстріляний 07.12.1937 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 06.07.1988 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8105).

Трегубова Ксенія Миколаївна, 1903 р. н., 
с. Мрин Носівського р-ну, українка, освіта ви-
ща. Проживала у м. Ніжин, пенсіонерка. Заареш-
тована 25.02.1953 р. За вироком судової колегії 
в кримінальних справах Чернігівського облсу-
ду від 30.04.1953 р. за ст.ст. 54-3, 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджена до позбавлення волі на 6 років. 
Реабілітована 31.07.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17113-п).

Трейстер Йосип Танович, 1899 р. н., 
м. Прилуки, єврей, освіта початкова. Проживав у 
м. Прилуки, кустар. Заарештований 08.02.1927 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
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ОГПУ від 06.05.1927 р. за ст. 58-5 КК РСФРР 
висланий до Середньої Азії на 3 роки. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 11.01.1929 р. попередню постанову змінено 
на вислання до Палестини у разі отримання за-
кордонного паспорту. Реабілітований 21.12.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12376).

Трейстер Хаїм Танович, 1908 р. н., м. Прилу-
ки, єврей, освіта початкова. Проживав у м. При-
луки, кустар. Заарештований 08.02.1927 р. за 
ст.ст. 61, 72 КК УСРР. 21.02.1927 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. 14.12.1927 р. справу 
припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6245).

Тремба Опанас Спиридонович, 1884 р. н., 
с. Фастівці Плисківського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Фастів-
ці, одноосібник. Заарештований 02.02.1929 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 19.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 13.04.1932 р. після 
відбуття терміну покарання висланий до Північно-
го краю на 3 роки. Реабілітований 18.01.1993 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12373).

Трембач Віктор Вікторович, 1907 р. н., 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, українець, освіта 
вища. Проживав за місцем служби, старшина. За-
арештований 06.10.1947 р. За вироком ВТ Калі-
нінського гарнізону від 27.12.1947 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 25.01.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16300-п).

Трембицький Петро Євгенович, 1900 р. н., 
м-ко Вороніж Глухівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині смт Вороніж Шосткинського р-ну 
Сумської обл.), українець. Проживав у м-ко Воро-
ніж (нині смт Вороніж), селянин. Заарештова-
ний 08.11.1919 р. за проведення контрреволю-
ційної діяльності. 14.11.1919 р. звільнений на під-

писку про невиїзд. За постановою виїзної сесії 
Чернігівського губревтрибуналу від 12.08.1920 р. 
справу припинено. Реабілітований 30.12.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 825).

Тренба Аксенія Яківна, 1872 р. н., с. Фастів-
ці Плисківського (нині Бахмацького) р-ну, україн-
ка, неписьменна. Проживала у с. Фастівці, домо-
господарка. Заарештована 02.02.1929 р. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою особливої наради при 
Колегії ОГПУ від 19.04.1929 р. справу припинено. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12373).

Тренба Григорій Григорович, 1891 р. н., 
с. Фастівці Плисківського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Фастівці, 
одноосібник. Заарештований 02.02.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
19.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 13.04.1932 р. після 
відбуття терміну покарання висланий до Північного 
краю на 3 роки. 29.05.1933 р. взятий на підписку 
про невиїзд. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 14.12.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Західно-Сибірського краю на 
3 роки. Заарештований 19.12.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 30.12.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 18.01.1993 р., 
27.07.1989 р., 22.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12373, 2050, 
10979).

Тренба Митрофан Омелянович, 1908 р. н., 
с. Фастівці Плисківського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Фас-
тівці, одноосібник. Заарештований 17.09.1931 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 19.12.1931 р. за ст.ст. 54-2, 54-11, 54-12 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 5 років. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 11.05.1932 р. за ст.ст. 17-59-3 КК РСФРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. За постано-
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вою судової колегії ОГПУ від 02.01.1934 р. тер-
мін покарання знижено на 2 місяці. Покаран-
ня відбував у Свирському ВТТ. Реабілітований 
11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11715-11718).

Треньковський Павло Іванович, 1863 р. н., 
с. Кислі Ріпкинського р-ну, українець. Проживав у 
с. Кислі, селянин. Заарештований 08.07.1920 р. за 
проведення антирадянської агітації. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 20.05.1921 р. 
справу припинено за амністією. 14.07.1920 р. звіль-
нений. Реабілітований 30.12.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 852 а).

Треньковський Федір Павлович, 1898 р. н., 
с. Кислі Ріпкинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Кислі, одноосібник. За-
арештований 29.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 04.11.1930 р. 
за ст.ст. 20-54-8 КК УСРР ув’язнений до ВТТ на 
5 років. Реабілітований 11.09.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9195).

Трепаха Михайло Петрович, 1897 р. н., 
с. Левковичі Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Левковичі, одноосібник. Заарешто-
ваний 24.12.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації. Рішення по справі відсутнє. Реабілітова-
ний 25.12.1996 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 901).

Трепаха (Трепах) Афанасій Іванович, 
1895 р. н., с. Левковичі Черніговського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав за місцем дис-
локації 6 ззлп, червоноармієць. Заарештований 
01.03.1944 р. За вироком ВТ Південно-Східної за-
лізниці від 25.04.1944 р. за ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 26.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15360-п).

Трепачко Віктор Хомич, 1891 р. н., с. Городи-
ще Березнянського (нині Менського) р-ну, освіта 
початкова. Проживав у с. Городище, одноосіб-
ник. Заарештований 01.12.1932 р. За постановою 

особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
17.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7355).

Трепачко Захар Йосипович, 1883 р. н., с. Го-
родище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Горо-
дище, одноосібник. Заарештований 26.10.1929 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 24.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’яз-
нений до концтабору на 5 років. Реабілітований 
12.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9484).

Трепачко Петро Васильович, 1922 р. н., 
с. Грицівка Дмитрівського (нині Талалаївсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем служби, червоноармієць. Заарештова-
ний 15.10.1942 р. За вироком ВТ 29 гв. ЧСД від 
29.10.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 8 ро-
ків. Реабілітований 28.08.1996 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 17654-п).

Трепачко Прокіп Хомич, 1897 р. н., с. Го-
родище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Горо-
дище, одноосібник. Заарештований 14.05.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 21.08.1932 р. справу на-
правлено прокурору на припинення. Рішення 
по справі відсутнє. Заарештований 19.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 07.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 22.01.1997 р., 18.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 997, 7189).

Третяк Анастасія Платонівна, 1918 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українка, освіта ви-
ща. Проживала у м. Борзна, корректор редакції. 
Заарештована 20.09.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
09.02.1944 р. справу припинено. Реабілітована 
31.10.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4404).
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Третяк Борис Петрович, 1909 р. н., м. Київ, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Тиниця 
Бахмацького р-ну, одноосібник. Заарештований 
04.11.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 21.02.1932 р. за 
ст.ст. 54-8, 56-17 КК УСРР ув’язнений до концта-
бору на 3 роки. Реабілітований 04.09.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8886).

Третяк Григорій Іванович, 1919 р. н., с. Дрі-
майлівка Ніжинського (нині Куликівського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав за місцем 
служби, сержант. Заарештований 16.03.1942 р. За 
вироком ВТ 115 осбр від 25.03.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до ВМП. Розстріля-
ний 27.03.1942 р. Реабілітований 25.07.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17617-п).

Третяк Григорій Карпович, 1897 р. н., с. Ко-
рінецьке Дмитрівського (нині Талалаївського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ко-
рінецьке, колгоспник. Заарештований 17.03.1938 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. 08.05.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 19.02.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1228).

Третяк Данило Іванович, 1891 р. н., с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лок-
нисте, колгоспник. Заарештований 17.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 31.03.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської есерівської повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 13.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 13.04.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3306).

Третяк Євдокія Іванівна, 1920 р. н., с. Пере-
пис Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українка, освіта середня. Проживала у с. Перепис, 
прибиральниця. Заарештована 10.02.1951 р. За пос-
тановою особливої наради при МГБ СРСР від 
09.06.1951 р. за участь у діяльності антирадянської 
націоналістичної повстанської організації ув’яз-

нена до ВТТ на 5 років. Реабілітована 31.03.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12055).

Третяк Іван Аристархович, 1904 р. н., с. Ску-
гарі Чернігівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Скугарі, одноосібник. За-
арештований 04.05.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
22.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
14.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4103).

Третяк Іван Іванович, 1893 р. н., с. Локнис-
те Березнянського (нині Менського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Локнис-
те, колгоспник. Заарештований 31.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської есерівської повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 23.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 15.03.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3313-3314).

Третяк Іван Лукич, 1893 р. н., с. Перепис 
Добрянського (нині Городнянського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Пере-
пис, одноосібник. Заарештований 22.02.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 21.09.1938 р. за проведення контр-
революційної агітації ув’язнений до концтабору на 
10 років. Реабілітований 19.09.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10044).

Третяк Іван Романович, 1885 р. н., с. Мох-
начі Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Мохначі, 
без певних занять. Заарештований 27.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив заходів 
партії, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 24.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1611).

Третяк Ірина Панасівна, 1886 р. н., с. Тини-
ця Бахмацького р-ну, українка, освіта початкова. 
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Проживала у с. Тиниця, домогосподарка. За-
арештована 01.07.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
10.08.1941 р. справу припинено. Реабілітована 
28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 451).

Третяк Макар Іванович, 1890 р. н., с. Івківці 
Прилуцького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Прилуки, візник. Заарештова-
ний 06.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив колгоспного будівництва, застосована 
ВМП. Розстріляний 15.10.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 25.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10156).

Третяк Микола Прохорович, 1908 р. н., 
с. Дрімайлівка Ніжинського (нині Куликівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Дрімайлівка, одноосібник. Заарештований 
17.06.1932 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 10.08.1933 р. за ст.ст. 54-8, 
54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки 
умовно. Реабілітований 04.09.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8889).

Третяк Михайло Лукич, 1865 р. н., м. Борзна 
Борзнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Пролетарське (нині с. Поліське) Ко-
ропського р-ну, дяк. Заарештований 17.02.1931 р. 
За вироком нарсуду Конотопського р-ну від 
17.02.1931 р. за проведення антирадянської агіта-
ції засуджений до позбавлення волі на 6 років із за-
бороною проживання за межами Конотопської та 
суміжних округ після відбуття терміну покарання 
на 5 років. Реабілітований 26.04.1999 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-4777, оп.1, спр. 399).

Третяк Михайло Микитович, 1878 р. н., с. Ску-
гарі Чернігівського р-ну, неписьменний. Проживав 
у с. Скугарі, тесля. Заарештований 25.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 20.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
31.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7299).

Третяк Мотрона Антонівна, 1898 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українка, освіта по-
чаткова. Проживала у м. Борзна, домогосподарка. 
Заарештована 22.11.1932 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 17.04.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнена до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітована 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8781).

Третяк Олександр Омелянович, 1888 р. н., 
с. Перепис Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Перепис, колгоспник. Заарештований 
05.09.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За виро-
ком судової колегії в кримінальних справах Чер-
нігівського облсуду від 11.11.1939 р. виправда-
ний. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 721-п).

Третяк Опанас Макарович, 1906 р. н., с. Пе-
репис Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пере-
пис, вантажник. Заарештований 02.01.1940 р. За ви-
роком судової колегії Чернігівського облсуду від 
29.01.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 6 років. Реабілітований 
05.09.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 15907).

Третяк Павло Трохимович, 1890 р. н., 
с. Гориця Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гориця, 
ланковий колгоспу. Заарештований 12.04.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 15.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської есерівської націоналістичної контр-
революційної повстанської організації передба-
чена ВМП. Реабілітований 10.10.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4195-4196).

Третяк Петро Андрійович, 1926 р. н., с. Лок-
нисте Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав за міс-
цем служби, червоноармієць. Заарештований 
25.01.1947 р. За вироком ВТ 14 гв. ск від 
13.02.1947 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
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до ВТТ на 8 років. Реабілітований 19.09.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15106-п).

Третяк Петро Климович, 1889 р. н., с. Го-
риця Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гори-
ця, колгоспник. Заарештований 08.04.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянської есерівської повстанської органі-
зації застосована ВМП. Розстріляний 23.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 15.03.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3313-3314).

Третяк Платон Олексійович, 1894 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
середня спеціальна. Проживав за місцем дис-
локації 225 сп 75 сд, червоноармієць. Заареш-
тований 14.07.1929 р. за ст. 54-13 КК УСРР. 
19.01.1932 р. справу припинено. На час другого 
арешту – мешканець м. Бахмач Бахмацько-
го р-ну, прораб. Заарештований 25.12.1937 р. За 
постановою «двійки» від 11.02.1938 р. за про-
ведення антирадянської агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 14.08.1997 р., 
29.07.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3572, 3546).

Третяк Прохір Авакумович, 1874 р. н., с. Дрі-
майлівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Неданчичі Ріпкинсько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 03.03.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 27.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітова-
ний 14.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4619).

Третяк Роман Максимович, 1897 р. н., с. Ве-
лика Загорівка Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Борзна Борзнян-
ського р-ну, кустар. Заарештований 19.07.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 03.11.1937 р. за ст.ст. 54-10, 
54-11 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 10.11.1937 р. Реабілітований 14.12.1957 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4895-4900).

Третяк Трохим Романович, 1875 р. н., с. Тини-
ця Бахмацького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Тиниця, сторож. Заарештований 
25.08.1941 р. за ст. 54-11 КК УРСР. 06.09.1941 р. 
справу закрито. (ГДА СБ України, м. Суми. – 
Спр. 5178-п).

Третяк Федір Олександрович, 1885 р. н., 
с. Скугарі Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Скугарі, грабар. Заареш-
тований 25.01.1933 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 20.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7299).

Третяк Федір Федорович, 1888 р. н., с. Дрі-
майлівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Дрімайлівка, одноосіб-
ник. Заарештований 16.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 17.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11417).

Третяк Федот Олексійович, 1898 р. н., м. Бор-
зна Борзнянського р-ну. Проживав у м. Борзна, 
селянин. Заарештований 14.11.1920 р. за службу 
в денікінській армії. За постановою Чернігівсько-
го губревтрибуналу від 05.01.1921 р. виправда-
ний. Реабілітований 30.12.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 707).

Третяков Григорій Іполітович, 1898 р. н., 
с. Рогівка Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав за місцем слу-
жби, технік-інтендант 1 рангу. Заарештований 
05.09.1941 р. За вироком ВТ гарнізону м. Харків 
від 14.09.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 
КК УРСР засуджений до ВМП. Розстріляний 
01.10.1941 р. Реабілітований 11.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16011-п).
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Триголос Марко Панфілович, 1861 р. н., 
с. Кархівка Чернігівського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Кархівка, селя-
нин. Заарештований 29.03.1919 р. за проведення 
антирадянської агітації. 28.05.1919 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 28.11.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 457).

Триєниць Павло Пилипович, 1905 р. н., 
Полтавський р-н Полтавської обл., українець, 
письменний. Проживав у с. Варварівка Бахма-
цького р-ну, робітник радгоспу. Заарештований 
10.12.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 24.02.1944 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.10.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 682).

Тризна Григорій Йосипович, 1889 [1890] р. н., 
с. Івашківка Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Івашківка, одноосіб-
ник. Заарештований 26.03.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.04.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 КК УСРР ув’язне-
ний до концтабору на 3 роки. Заарештований 
18.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянського куркульсько-
го угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 23.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.04.1989 р., 13.11.1991 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5294, 11896).

Тризна Іван Іванович, 1895 р. н., с. Роїще 
Чернігівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Роїще, рахівник. Заарештований 
26.07.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 26.09.1938 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації позбавлений волі на 10 
років. Реабілітований 05.06.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3502).

Трикашний Андрій Федорович, 1882 р. н., 
с. Горбове Куликівського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Горбове, одноосіб-
ник. Заарештований 14.02.1930 р. За постановою 

особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
18.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5421).

Трикашний Іван Ілліч, 1897 р. н., с. Горбо-
ве Куликівського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Горбове, селянин. Заарештований 
26.01.1922 р. за службу в денікінській армії. За 
вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
15.09.1922 р. виправданий. На час другого ареш-
ту – мешканець с. Забарівка Корюківського р-ну, 
колгоспник. Заарештований 13.09.1939 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 20.02.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 30.08.1999 р., 
29.04.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 6713, ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 5710-п).

Трикашний Митрофан Якович, 1904 р. н., 
с. Горбове Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Горбове, одноосібник. 
Заарештований 09.12.1931 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
Зв постановою від 13.04.1932 р. справу виділено в 
окреме провадження. Рішення по справі відсутнє. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6191).

Трикашний Семен Самійлович, 1886 р. н., 
с. Горбове Куликівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, комір-
ник. Заарештований 27.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.04.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив заходів партії, застосо-
вана ВМП. Розстріляний 27.04.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 22.06.1957 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3118).

Трикашний Яким Мефодійович, 1895 р. н., 
с. Горбове Куликівського р-ну, українець. Проживав 
у с. Горбове, чоботар. Заарештований 15.01.1922 р. 
за службу в денікінській армії. За вироком 
Чернігівського губревтрибуналу від 15.09.1922 р. 
виправданий. Реабілітований 30.08.1999 р. (Держ-
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архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 6713).

Трикиш Федір Пилипович, 1897 р. н., Ка-
гановичський (нині Поліський) р-н Київської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Гомель, 
Білорусь, кухар. Заарештований 14.11.1939 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 17.02.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 4 роки. 21.08.1940 р. справу припине-
но. Реабілітований 25.04.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2063).

Тринос Василь Степанович, 1882 р. н., с. Лу-
кашівка (приєднано до м. Бобровиця) Боброви-
цького р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Лукашівка (приєднано до м. Боброви-
ця), одноосібник. Заарештований 01.03.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 10.03.1930 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10644).

Тринос Євген Степанович, 1877 р. н., с. Лу-
кашівка (приєднано до м. Бобровиця) Боброви-
цького р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Лукашівка (приєднано до м. Бобровиця), 
одноосібник. Заарештований 04.06.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
02.08.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
03.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3610).

Трипольський Володимир Васильович, 
1894 р. н., с. Корніївка Баришівського р-ну Київ-
ської обл., українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Янів Іванківського р-ну Київської обл., рахів-
ник. Заарештований 07.02.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
23.05.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Реабілітований 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11203).

Трипольський Володимир Іванович, 

1874 р. н., c. Кам’янка Диканського р-ну Полтав-
ської обл., українець, освіта середня. Проживав 
у м. Прилуки, священник. Заарештований 
19.11.1932 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 05.01.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 29.06.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6966).

Тритяченко [Третяченко] Григорій Лукич, 
1888 р. н., с. Велика Дівиця Малодівицького (нині 
Прилуцького) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Жовтневе Малодівицького р-ну (ни-
ні с. Дмитрівка Прилуцького р-ну), одноосібник. 
За постановою від 15.12.1932 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі висланий з родиною за ме-
жі Чернігівської обл. 13.01.1933 р. справу припи-
нено. Оголошений в розшук. 16.05.1933 р. взятий 
на підписку про невиїзд за ст. 54-10 КК УСРР. 
24.05.1933 р. справу припинено. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9516-п, 9763-п).

Трифановський Георгій [Юрій] Михайло-
вич. Проживав у с. Бучки Новгород-Сіверсько-
го р-ну. Заарештований 01.08.1919 р. за прове-
дення контрреволюційної діяльності. 29.12.1919 р. 
справу припинено за амністією. Реабілітований 
27.11.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 301).

Трихліб Михайло Трохимович, 1894 р. н., 
с. Пльохів Козлянського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Пльохів, одноосібник. Заарештований 
19.10.1929 р. За вироком Чернігівського окрсуду 
від 24.01.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР засудже-
ний до позбавлення волі з суворою ізоляцією на 
3 роки. За ухвалою ВС УСРР від 12.02.1930 р. 
вирок скасовано, справу припинено. Заарештова-
ний 02.03.1930 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 29.03.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 30.07.1999 р., 28.04.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.7, 
спр. 30, Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 5325).
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Трійченко Матвій Іванович, 1887 р. н., 
с. Холодіївка Михайлівського р-ну Дніпропет-
ровської обл., українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Бахмач Бахмацького р-ну, завгосп. 
Заарештований 03.03.1949 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 18.05.1949 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 25 років. За постановою 
Президії ВС УРСР від 27.11.1954 р. вирок змінено, 
засуджений до позбавлення волі на 6 років. 
Реабілітований 31.03.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16882-п).

Трінько Володимир Антонович, 1887 р. н., 
м. Городня Городнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Щорс Щорського р-ну (ни-
ні м. Сновськ Сновського р-ну), технік. Заарешто-
ваний 16.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 08.05.1938 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної есерів-
ської організації передбачена ВМП. Реабілітова-
ний 15.11.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3816).

Троїцький Володимир Степанович, 1886 р. н., 
с. Телуша Бобруйського р-ну Могильовської обл., 
Білорусь, білорус, освіта духовна. Проживав у 
с. Бондарівка Менського (нині Сосницького) р-ну, 
начальник залізничної станції. Заарештований 
17.10.1930 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 27.01.1931 р. за ст. 54-10 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 5 років. 
Звільнений достроково 01.07.1933 р. Реабілітова-
ний 04.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6766).

Троїцький Сергій Іванович, 1883 р. н., 
смт Сосниця Сосницького р-ну, українець, осві-
та вища. Проживав у смт Сосниця, службо-
вець. Заарештований 24.01.1921 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності. За постановою 
виїзної сесії Чернігівського губревтрибуналу 
від 04.04.1921 р. справу закрито. Реабілітований 
29.04.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 4117).

Тройжон Прокопій Тихонович, 1892 р. н., 

с. Самсонівка Сосницького повіту (нині Корю-
ківського) р-ну, українець, малописьменний. Про-
живав за місцем служби, червоноармієць. За-
арештований 13.04.1921 р. за проведення анти-
радянської агітації. 10.06.1921 р. звільнений на 
підписку про невиїзд. За постановою Чернігівсько-
го губревтрибуналу від 03.12.1921 р. справу при-
пинено. Реабілітований 29.04.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 3893).

Тройна Олексій Іванович, 1896 р. н., м. Ко-
рюківка Корюківського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем служби, писар. За-
арештований 18.12.1944 р. За вироком ВТ 67 сд 
від 25.02.1945 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 20.11.1995 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17288-п).

Тройна Симон Миронович, 1885 р. н., м. Ко-
рюківка Корюківського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Корюківка, службовець. 
Заарештований 11.03.1938 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 28.03.1938 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. За ухвалою ВС УРСР від 22.06.1939 р. 
вирок скасовано. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 266-п).

Тронь Андрій Степанович, 1882 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Ніжин, кореспондент газети. Заарештований 
29.04.1936 р. За вироком спецколегії Чернігівсько-
го облсуду від 25.08.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 5 ро-
ків. Реабілітований  14.07.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 1941-п).

Тронь Іван Іванович, 1924 р. н., с. Веркіївка 
(нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, українець, 
освіта середня. Член ЛКСМ. Проживав у с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка), кореспондент газети. 
Заарештований 11.08.1944 р. за ст. 54-3 КК УРСР. 
14.11.1944 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 20.11.1944 р. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2798).
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Тростянко Гнат Антонович, 1885 р. н., Мін-
ська губ., білорус, письменний. Проживав у 
м. Чернігів, водій. Заарештований 11.12.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 22.03.1938 р. за ст. 54-6 КК УРСР ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 20.02.1965 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7854).

Трофименко Іван Якович, 1901 р. н., с. Да-
видівка Березоворудського (нині Пирятинсько-
го) р-ну Полтавської обл., українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Давидівка, одноосібник. 
Заарештований 09.09.1929 р. За вироком Прилу-
цького окрсуду від 13.01.1930 р. за ст.ст. 54-8, 54-11 
КК УСРР засуджений до позбавлення волі на 10 
років. Після відбуття терміну покарання висланий 
за межі Прилуцької, Роменської, Конотопської, Ні-
жинської, Лубенської, Шевченківської і Київської 
округ на 3 роки. Реабілітований 31.08.1994 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16576-п).

Трофименко Максим Тихонович, 1897 р. н., 
с. Пекурівка Городнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Пекурівка, одно-
осібник. Заарештований 06.03.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5281).

Трофименко Петро Якович, 1896 р. н., 
м. Полтава, українець, освіта середня. Проживав 
у с. Масани (приєднано до м. Чернігів), слюсар. 
Заарештований 04.11.1938 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 05.04.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 4 роки. Реабілітований 22.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15057-п).

Трофименко Юхим Андрійович, 1884 р. н., 
с. Заньки Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Заньки, одноосібник. 
Заарештований 19.01.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.08.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 

Казахстану на 3 роки. Реабілітований 02.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6357).

Трофименко Яків Хомич, 1910 р. н., с. Крас-
ляни Прилуцького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Прилуки, столяр. За-
арештований 15.05.1951 р. За вироком ВТ військ 
МВД по Чернігівській обл. від 10.10.1951 р. 
за ст.ст. 54-1 «а», 54-10 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 25 років. Позбавлений 
військових нагород. Покарання відбував в Іркут-
ській обл. За ухвалою ВТ КВО від 31.05.1955 р. 
справу направлено на дослідування. 21.09.1955 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6139).

Трофимець Микола Андрійович, 1913 р. н., 
с. Білоцерківці Новобасанського (нині Боброви-
цького) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Білоцерківці, чорноробочий. Заарештований 
27.09.1937 р. за ст. 54-7 КК УРСР. 11.03.1938 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. Рішення 
по справі відсутнє. Реабілітований 30.01.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 286).

Трофимець Опанас Тимофійович, 1886 р. н., 
с. Білоцерківці Новобасанського (нині Бобро-
вицького) р-ну, українець, освіта початкова. Про-
живав у с. Білоцерківці, одноосібник. Заареш-
тований 14.02.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 27.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9038).

Трофимець Семен Якимович, 1900 р. н., 
с. Білоцерківці Новобасанського (нині Боброви-
цького) р-ну, українець, письменний. Проживав 
у с. Білоцерківці, одноосібник. Заарештований 
25.10.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 05.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8861).
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Трофимов Василь Гнатович, 1905 р. н., с. Фе-
дорівка Херсонського р-ну Миколаївської обл. 
(нині Білозерського р-ну Херсонської обл.), украї-
нець, освіта середня спеціальна. Проживав у 
смт Козелець Козелецького р-ну, лісовод. Заареш-
тований 08.03.1944 р. За вироком ВТ Чернігів-
ського гарнізону від 23.12.1944 р. за ст. 54-1 «б» 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Відбував покарання в Інтинському 
ВТТ. Звільнений достроково у 1952 р. Реабілітова-
ний 25.09.1956 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 3734-п).

Трофимов Борис Гнатович, 1897 р. н., Перм-
ська губ., українець, освіта незакінчена вища. 
Проживав у с. Іваниця Ічнянського р-ну, лісовод. 
Заарештований 27.07.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 
КК УРСР. 16.03.1939 р. справу припинено. Реабі-
літований 28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1401).

Трофимов Яків Платонович, 1906 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем служби, червоноармієць. Заарештова-
ний 08.06.1942 р. За вироком ВТ 128 осбр від 
16.06.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 04.08.1992 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15778-п).

Трофимов-Руденко Яків Трохимович, 
1895 р. н., м. Тульча, Румунія, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Олексіївка (приєднано 
до м. Корюківка) Корюківського р-ну, бондар. За-
арештований 21.12.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 22.02.1938 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Загинув у Архан-
гельській обл. 12.06.1942 р. Реабілітований 
26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8710).

Трофимченко Пилип Герасимович, 
1892 р. н., с. Будьоннівка (нині с. Билка) Короп-
ського р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав за місцем роботи, сторож. Заарештований 
22.02.1945 р. За вироком ВТ військ НКВД по 

Чернігівській обл. від 07.05.1945 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 26.06.1995 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17096-п).

Трохимець [Трофимець] Петро Якимович, 
1896 р. н., с. Білоцерківці Новобасанського (нині 
Бобровицького) р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Білоцерківці, одноосібник. За-
арештований 24.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 05.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 25.04.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8302).

Троц Михайло Іванович, 1897 р. н., с. Голінка 
Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Голінка, без певних занять. 
Заарештований 21.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 17.09.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.06.1958 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3505).

Троценко Євтихій Гнатович, 1904 р. н., 
с. Варварівка Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Варварівка, помічник 
начальника залізничної станції. Заарештований 
11.08.1938 р. За вироком лінійного суду Південно-
Західної залізниці від 29.12.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 2 роки. Реабілітований 25.07.1995 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17143-п).

Троценко Павло Васильович, с. Біловежі 
(нині с. Біловежі Перші) Бахмацького р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Біловежі 
(нині с. Біловежі Перші), селянин. Заарештова-
ний 10.08.1920 р. За вироком колегії Чернігівської 
губЧК від 28.10.1920 р. за участь у петлюрівській 
змові засуджений до позбавлення волі у концта-
борі на 1 рік умовно. Реабілітований 27.12.1991 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11885).

Троценко Сергій Автономович, 1902 р. н., 
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Дмитрівський р-н, українець, освіта середня. 
Проживав у с. Петрівка Бахмацького р-ну (нині 
с. Махнівка Борзнянського р-ну), директор шко-
ли. Заарештований 09.09.1936 р. За вироком спец-
колегії Чернігівського облсуду в м. Конотоп від 
11.11.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засудже-
ний до позбавлення волі на 5 років. Реабілітова-
ний 20.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15170-п).

Троценко Степан Леонтійович, 1900 р. н., 
с. Кинашівка Борзнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Кинашівка, одноосібник. 
Заарештований 25.10.1929 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
04.04.1930 р. справу припинено. Реабілітований 
29.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2948).

Троцький Микола Андрійович, 1918 р. н., 
с. Григорівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за 
місцем служби, червоноармієць. Заарештований 
04.03.1944 р. За вироком ВТ Ленінградського 
гарнізону від 03.04.1944 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санк-
ції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до позбав-
лення волі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 
15.11.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17302-п).

Троцький Федір Євгенович, 1888 р. н., 
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., 
українець, освіта вища. Проживав у м. Черні-
гів, інженер. Заарештований 08.03.1938 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 09.01.1939 р. справу 
припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2692).

Троцько Андрій Федорович, 1884 р. н., 
с. Степові Хутори Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Степові Хуто-
ри, одноосібник. Заарештований 04.03.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 16.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 31.05.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5751).

Троян Володимир Іванович, 1878 р. н., с. Му-
тичів Ріпкинського р-ну, росіянин. Проживав у 
с. Данине (нині с. Данина) Ріпкинського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 24.12.1932 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 05.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
16.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7563).

Троян Григорій Іванович, 1890 р. н., 
с. Новий Білоус Чернігівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, тесля. 
Заарештований 07.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
15.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 15.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9846).

Троян Іван Іванович, 1877 р. н., с. Новий Бі-
лоус Чернігівського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Новий Білоус, одноосіб-
ник. Заарештований 05.01.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
05.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений 
права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-
на-Дону, означених губерніях і округах та УСРР 
на 3 роки. Реабілітований 14.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3634).

Труба Афанасій Григорович, 1902 р. н., 
с. Пухівка Остерського повіту Чернігівської губ. 
(нині Броварського р-ну Київської обл.). Проживав 
у с. Пухівка, селянин. Заарештований 12.07.1920 р. 
за шпигунство. За постановою особливого відділу 
ВЧК при реввійськраді 12 А від 26.07.1920 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.04.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1979).

Труба Іван Йосипович, 1905 р. н., с. Мале 
Устя Менського (нині Сосницького) р-ну, освіта 
початкова. Проживав у с. Мале Устя, одноосіб-
ник. Заарештований 25.05.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 26.08.1932 р. справу направлено проку-
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рору на припинення. Рішення по справі від-
сутнє. Реабілітований 24.04.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2031).

Труба Олександр Павлович, 1911 р. н., 
м. Полтава, українець. Проживав у м. Борзна 
Борзнянського р-ну, учень. Заарештований 
10.01.1930 р. за ст. 54-4 КК УСРР. 30.03.1930 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 10.05.1930 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3077).

Труба Петро Павлович, 1885 р. н., м. Борзна 
Борзнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Борзна, мірошник. Заарештова-
ний 23.11.1932 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 22.12.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7078).

Труба Степан Йосипович, 1907 р. н., с. Ма-
ле Устя Менського (нині Сосницького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ма-
ле Устя. Заарештований 25.05.1932 р. заст. 54-10 
КК УСРР. 26.08.1932 р. справу направлено про-
курору на припинення. Рішення по справі від-
сутнє. Реабілітований 24.04.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2031).

Трубач Іван Платонович, 1892 р. н., с. Ма-
мекине Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Мамекине, се-
лянин. Заарештований 09.03.1920 р. за службу в 
гетьманських військах. 05.07.1920 р. звільнений. 
24.09.1921 р. справу припинено за амністією. 
Реабілітований 29.01.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1423).

Трубач Платон Омелянович, 1867 р. н., с. Ма-
мекине Новгород-Сіверського р-ну, українець. 
Проживав у с. Мамекине, селянин. Заарештований 
13.07.1921 р. за службу в гетьманських військах. 
12.08.1921 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 11.12.1921 р. справу припинено. Реабілітований 

29.04.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 3593).

Трубеньов Олександр Кузьмич, 1912 р. н., 
с. Ільмівка Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Ільмівка, одноосібник. Заарештований 
23.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 28.12.1932 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 17.02.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9517-п).

Трубін Леонід Федорович, 1907 р. н., 
м. Чернігів, росіянин, освіта вища. Проживав у 
м. Хабаровськ, РФ, військовий інженер 3-го ран-
гу. Заарештований 20.09.1937 р. За вироком ВК 
ВС СРСР від 23.05.1938 р. за ст.ст. 58-1 «б», 
58-8, 58-9, 58-11 КК РРФСР засуджений до ВМП. 
Розстріляний 23.05.1938 р. у м. Хабаровськ. Реабі-
літований 24.12.1957 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 10323-п).

Трус Тимофій Федорович, 1887 р. н., с. Вели-
кий Щимель Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Вели-
кий Щимель, робітник залізниці. Заарештований 
29.01.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком 
спецколегії лінійного суду Білоруської залізниці 
від 05.04.1937 р. виправданий. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 52-п).

Трух Микола Єремійович, 1900 р. н., с. Жов-
тневе (нині с. Покровське) Менського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Жовтневе 
(нині с. Покровське), одноосібник. Заарештований 
01.12.1932 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 29.04.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7448).

Трухан Антип Якович, 1886 р. н., с. Держа-
нівка Носівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Держанівка, одноосібник. 
Заарештований 28.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
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ської повстанської організації  застосована ВМП. 
Розстріляний 08.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 29.09.1988 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8109-8111).

Трухан Вакула Кирилович, 1896 р. н., с. Дер-
жанівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Держанівка, колгосп-
ник. Заарештований 13.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської повстанської організації  застосована ВМП. 
Розстріляний 07.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 29.09.1988 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8109-8111).

Трухан Григорій Родіонович, 1896 р. н., 
с. Ставиське Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Ставиське, без певних 
занять. Заарештований 05.10.1929 р. За постановою 
Колегії ОГПУ від 13.01.1930 р. за ст.ст. 58-10, 
58-11 КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9648).

Трухан Євлампій Андріянович, 1876 р. н., 
с. Держанівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Держанівка, колгосп-
ник. Заарештований 14.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської повстанської організації  застосована ВМП. 
Розстріляний 07.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 29.09.1988 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8109-8111).

Трухан Іван Дорофійович, 1918 р. н., 
с. Горбове Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав за місцем служби, 
червоноармієць. Заарештований 04.03.1940 р. За ви-
роком ВТ Архангельського ВО від 29.06.1940 р. за 
ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 4 роки. Реабілітований 20.11.1995 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17297-п).

Трухан Іван Іванович, 1891 р. н., с. Ставиське 
Козелецького р-ну, українець, освіта початкова. 

Проживав у с. Ставиське, одноосібник. Заарешто-
ваний 05.10.1929 р. За постановою Колегії ОГПУ 
від 13.01.1930 р. за ст.ст. 58-10, 58-11 КК РСФРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітова-
ний 26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9648).

Трухан Іван Іванович, 1896 р. н., с. Держанів-
ка Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Козелець Козелецького р-ну, без 
певних занять. Заарештований 19.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.10.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 22.10.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
18.06.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4378).

Трухан Кирило Якович, 1901 р. н., с. Дер-
жанівка Носівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Держанівка, колгоспник. 
Заарештований 15.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської повстанської організації застосована 
ВМП. Розстріляний 07.04.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 29.09.1988 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8109-8111).

Трухан Лука Родіонович, 1907 р. н., 
с. Держанівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Держанівка, одноосібник. 
Заарештований 28.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7449).

Трухан Михайло Макарович, 1902 р. н., 
с. Держанівка Носівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Держанівка, робіт-
ник радгоспу. Заарештований 16.08.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 08.09.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив кол-
госпного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
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10 років. Покарання відбував у Локчимському 
ВТТ. Реабілітований 20.10.1962 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5518).

Трухан Михайло Михайлович, 1896 р. н., 
с. Держанівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Держанівка, колгосп-
ник. Заарештований 28.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 07.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 29.09.1988 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8109-8111).

Трухан Михайло Сильвестрович, 1872 р. н., 
с. Держанівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Держанівка, пасічник. 
Заарештований 28.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
31.03.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 07.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 29.09.1988 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8109-8111).

Трухан Олександр Степанович, 1911 р. н., 
с. Півці (приєднано до м. Чернігів), українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Півці (приєднано 
до м. Чернігів), тесля. Заарештований 12.02.1944 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою від 
23.04.1944 р. направлений до спецтабіру НКВД для 
фільтрації. Реабілітований 18.12.1997 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9265-п).

Трухан Олексій Антонович, 1892 р. н., с. Дер-
жанівка Носівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Держанівка, тесля. Заарешто-
ваний 18.07.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 22.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації позбавлений 
волі на 10 років. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8774).

Трухан Олексій Олексійович, 1914 р. н., 
с. Держанівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Держанівка, колгосп-

ник. Заарештований 18.07.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
19.09.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9256).

Трухан Петро Родіонович, 1893 р. н., 
с. Ставиське Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Ставиське, без певних 
занять. Заарештований 05.10.1929 р. За постано-
вою Колегії ОГПУ від 13.01.1930 р. за ст.ст. 58-10, 
58-11 КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9648).

Трухан Сергій Юхимович, 1906 р. н., с. Пів-
ці (приєднано до м. Чернігів), українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Півці (приєднано 
до м. Чернігів), одноосібник. Заарештований 
15.02.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постано-
вою від 16.07.1931 р. висланий з родиною на 
Урал. Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 406).

Трухан Софія Дем’янівна, 1916 р. н., с. Дер-
жанівка Носівського р-ну, українка, освіта по-
чаткова. Проживала у с. Держанівка, колгоспниця. 
03.03.1945 р. взята на підписку про невиїзд. За 
постановою особливої наради при МВД СРСР 
від 06.05.1946 р. як член сім’ї зрадника Батьків-
щини вислана до Північно-Казахстанської обл. Ка-
захської РСР на 5 років. Реабілітована 31.10.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12125).

Трухан Степан Сидорович, 1896 р. н., с. Пів-
ці (приєднано до м. Чернігів), українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, селянин. За-
арештований 13.01.1921 р. За постановою колегії 
Чернігівської губЧК від 26.01.1921 р. як соціально-
небезпечний елемент ув’язнений до концтабору 
на час громадянської війни. За постановою коле-
гії Чернігівської губЧК від 19.04.1921 р. термін 
покарання знижено до 3 років позбавлення во-
лі. Реабілітований 20.12.1994 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12193).
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Трухан Федір Максимович, 1878 р. н., с. Дер-
жанівка Носівського р-ну, українець, освіта серед-
ня. Проживав у с. Держанівка, одноосібник. За-
арештований 22.11.1931 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР. Рішення по справі відсутнє. Реабілітова-
ний 30.03.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10046-п).

Труш Іван Федорович, 1913 р. н., с. Кобиж-
ча Бобровицького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Кобижча, одноосібник. За-
арештований 27.01.1935 р. За вироком ВТ 15 ск 
УкрВО від 19.03.1935 р. за ст. 54-8 з санкції ст. 54-2 
КК УСРР засуджений до ВМП. Реабілітова-
ний 19.05.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16411-п).

Труш Іван Юхимович, 1886 р. н., с. Плоске 
Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Плоске, колгоспник. Заарештова-
ний 26.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 01.12.1937 р. 
за проведення антиколгоспної агітації, розпов-
сюдження провокаційних чуток ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 14.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3,
спр. 1864).

Труш Клим Миколайович, 1899 р. н., с. Ви-
шеньки Коропського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем служби, червоно-
армієць. Заарештований 08.11.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 144 сд від 
29.11.1942 р. виправданий. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 5666-п).

Труш Митрофан Карпович, 1882 р. н., 
с. Плоске Носівського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Плоске, селянин. За-
арештований 02.06.1921 р. за участь у діяльнос-
ті Союзу хліборобів-власників. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 27.09.1921 р. 
справу припинено за амністією. На час другого 
арешту – мешканець м. Ніжин. Заарештова-
ний 17.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 

ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 27.03.1999 р., 23.04.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 
3410; ф. Р-8840, оп.3, спр. 4349).

Труш Омелян Андрійович, 1894 р. н., с. Ко-
бижча Бобровицького р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Кобижча, вантажник. Заареш-
тований 25.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 07.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянського куркуль-
ського угруповання застосована ВМП. Розстрі-
ляний 19.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
21.04.1962 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4909).

Труш Павло Пилипович, 1889 р. н., с. Шеп-
таки Новгород-Сіверського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Шептаки, рахівник. 
Заарештований 07.09.1936 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 03.11.1936 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 4 роки. Реабілітований 20.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15172-п).

Труш Тимофій Гаврилович, 1873 р. н., с. Ви-
шеньки Коропського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Вишеньки, без певних 
занять. Заарештований 12.09.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 14.11.1937 р. за участь у діяльності повстан-
ської організації ув’язнений до ВТТ на 8 років. 
Реабілітований 19.03.1990 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1265).

Труш Трохим Петрович, 1881 р. н., с. Ко-
бижча Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кобижча, одноосіб-
ник. Заарештований 28.11.1932 р. За постановою 
особливої наради про колегії ГПУ УСРР від 
22.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 27.02.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7761).

Труш Федір Парфенович, 1880 р. н., с. Ко-
бижча Бобровицького р-ну, українець, письмен-



448

Реабілітовані історією. Чернігівська область

ний. Проживав у с. Кобижча, кравець. Заареш-
тований 06.02.1935 р. За вироком ВТ 15 ск Украї-
нського ВО від 19.03.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 
8 років. Реабілітований 19.05.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16411-п).

Тубанець Роман Григорович, 1890 р. н., 
с. Есмань Глухівського повіту Чернігівської губ. (ни-
ні с-ще Есмань Глухівського р-ну Сумської обл.), 
українець. Проживав у с. Есмань (нині с-ще Есмань), 
селянин. Заарештований 19.02.1919 р. За вироком 
Конотопського ревтрибуналу від 19.02.1919 р. за 
співробітництво з гайдамаками засуджений до 
примусових робіт на 2 місяці. Реабілітований 
31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 212).

Тударовський Василь Миколайович, 
1892 р. н., смт Седнів Черніговського р-ну, украї-
нець, освіта середня. Проживав у м. Чернігів, ро-
бітник. Заарештований 08.02.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 21.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської есерівської повстанської організації за-
стосована ВМП. Розстріляний 08.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10277).

Тужик Василь Миколайович (Никан-
дрович), 1905 р. н., с. Синявка Менського р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Синяв-
ка, одноосібник. Заарештований 17.12.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою від 13.01.1933 р. 
справу направлено на припинення. Рішення по 
справі відсутнє. Реабілітований 23.01.1998 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9764-п).

Тужик Іван Миколайович (Никандрович), 
1907 р. н., с. Синявка Менського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Синявка, без певних 
занять. Заарештований 17.12.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УСРР. За постановою від 13.01.1933 р. справу 
направлено на припинення. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 23.01.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 9764-п).

Тужик Никандр Гаврилович, 1867 р. н., 
с. Синявка Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Синявка, одноосібник. 
Заарештований 17.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою від 13.01.1933 р. справу направле-
но на припинення. Рішення відсутнє. Реабілітова-
ний 23.01.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9764-п).

Туз Василь Алипійович, 1921 р. н., м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, українець, освіта середня. Член 
ВЛКСМ. Проживав за місцем дислокації 71 озлр, 
військовослужбовець. Заарештований 21.07.1947 р. 
за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постановою особли-
вої наради при МГБ СРСР від 07.08.1948 р. як 
покарання зараховано термін попереднього 
ув’язнення, з-під варти звільнений. Реабілітований 
23.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2771).

Туз Іван Антонович, 1907 р. н., с. Тупичів 
Городнянського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Тупичів, одноосібник. Заарешто-
ваний 07.03.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
10.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 524).

Туз Іван Григорович, 1907 р. н., м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Сосниця Сосницького р-ну, стра-
ховий агент. Заарештований 30.10.1937 р. За виро-
ком виїзної сесії ВК ВС СРСР від 17.01.1938 р. 
за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР засуджений 
до ВМП. Розстріляний 18.01.1938 р. у м. Київ. 
Реабілітований 17.02.1966 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 10405-п).

Туз Олександр Григорович, 1899 р. н., 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Бахмач, стрілочник. 
Заарештований 19.05.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.07.1931 р. за ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР 
висланий до Сибіру на 3 роки. Реабілітований 
24.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10414).
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Туз Алипій Миколайович, 1886 р. н., м. Бах-
мач Бахмацького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Бахмач, робітник залізни-
ці. Заарештований 22.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.04.1938 р. за участь у діяльності українського 
націоналістичного контрреволюційного повстан-
ського угруповання застосована ВМП. Розстрі-
ляний 14.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
06.01.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5504).

Туз Порфирій Олексійович, 1900 р. н., с. Ту-
пичів Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. 
Заарештований 13.02.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
05.09.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР позбавлений 
волі на 3 роки умовно. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8784).

Туз Семен Григорович, 1905 р. н., м. Бах-
мач Бахмацького р-ну, українець, освіта середня 
спеціальна. Член ВКП(б). Проживав у м. Чернігів, 
робітник залізниці. Заарештований 24.11.1943 р. 
За вироком ВТ Південно-Західної залізниці від 
20.03.1944 р. за ст. 54-3 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
30.05.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16436-п).

Туз Сидір Мусійович, 1894 р. н., м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Бахмач, заготівельник. Заарешто-
ваний 16.07.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 26.09.1938 р. за 
проведення шпигунської діяльності застосова-
на ВМП. Розстріляний 02.10.1938 р. Реабілітова-
ний 24.02.1961 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.2, спр. 439).

Туз Федір Наумович, 1915 р. н., м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 450 сп 265 сд, 
червоноармієць. За вироком ВТ 8 А від 21.09.1943 р. 
за ст. 58-1 «б» КК РРФСР засуджений до ВМП 

заочно. За ухвалою ВТ Волховського фронту від 
07.10.1943 р. вирок скасовано. 05.10.1964 р. справу 
припинено. Реабілітований 30.03.1998 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 10197-п).

Тузенко Григорій Андрійович, 1902 р. н., 
с. Стрільники Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Стрільники, одноосібник. 
Заарештований 18.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.12.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 5 років. Реабілітований 23.11.1988 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8143).

Тузов Василь Давидович, 1905 р. н., с. Тупи-
чів Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Чернігів, слюсар. За-
арештований 20.02.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. справу припинено. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8733-8747).

Тулеголовець Євдоким Іванович, 1879 р. н., 
с. Щаснівка Бобровицького р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у м. Чернігів, коваль. 
Заарештований 23.11.1919 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 22.12.1919 р. 
справу закрито. Реабілітований 27.11.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 446).

Тульговець Михайло Олександрович, 
1912 р. н., с. Євминка Остерського (нині Козеле-
цького) р-ну, українець, неписьменний. Проживав 
у с. Євминка, пастух. Заарештований 28.10.1950 р. 
За вироком судової колегії в кримінальних спра-
вах Чернігівського облсуду від 14.01.1951 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11, 54-14 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 25 років. Реабілітова-
ний 08.10.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16025-п).

Тулюля Никифор Феодосійович, 1889 р. н., 
с. Ряшки Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
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українець, малописьменний. Проживав у с. Ряшки, 
конюх. Заарештований 19.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
03.10.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
24.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10219).

Туманський Михайло Мендельович, 
1895 р. н., м. Борзна Борзнянського р-ну, єврей, 
освіта домашня. Проживав у м. Бахмач Бах-
мацького р-ну, вантажник. Заарештований 
02.11.1933 р. за ст. 54-13 КК УСРР. 07.12.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 18.04.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2153).

Туник Іван Іванович, 1918 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець. Проживав у м. Ічня, 
учень. Заарештований 09.07.1937 р. За виро-
ком судової колегії Чернігівського облсуду від 
13.10.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 5 років. Реабілітова-
ний 11.08.1989 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14456-п).

Туник Прохор Мойсейович, 1875 [1879] р. н., 
м. Ічня Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Дзюбівка Ічнянсько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 08.03.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 22.04.1930 р. за ст.ст. 54-8, 54-10, 
54-11 КК УСРР висланий до Північного краю на 
8 років. Заарештований 01.10.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 03.10.1937 р. за проведення антирадянської агі-
тації, розповсюдження провокаційних чуток про 
війну ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував в Усть-Вимському ВТТ. Реабілітований 
28.08.1989 р., 11.06.1960 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10007, 1835).

Туник Родіон Трохимович, 1871 р. н., с. Кро-
пивинці Роменського повіту Полтавської губ. 
(нині Роменського р-ну Сумської обл.), украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Кропивин-
ці, одноосібник. Заарештований 05.11.1930 р. за  

ст. 54-10 КК УСРР. 30.11.1930 р. справу припине-
но. Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3071).

Туницький Леонід Леонідович, 1873 р. н., 
с. Прихідьки Пирятинського р-ну Полтавської обл., 
українець, освіта середня. Проживав у м. Прилу-
ки, священник. Заарештований 28.01.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 03.06.1930 р. звільнений 
на підписку про невиїзд. 22.07.1930 р. справу 
закрито. Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5821).

Тупик Макар Олексійович, 1887 р. н., с. Ту-
пичів Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. За-
арештований 18.04.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
14.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.12.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 951).

Тупик Севастян Петрович, 1899 р. н., с. Пе-
курівка Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Пекурівка, одноосіб-
ник. Заарештований 27.12.1932 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УСРР. 17.05.1932 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 466).

Тупиця Архип Орестович, 1894 р. н., с. Дя-
гова Менського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Дягова, одноосібник. Заареш-
тований 12.05.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 
За постановою від 03.10.1932 р. з-під варти звіль-
нений. Реабілітований 18.04.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2002).

Тупиця Іван Гаврилович, 1879 р. н., 
с. Антоновичі Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, чорноробочий. Заареш-
тований 24.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 15.11.1937 р. за 
проведення антиколгоспної агітації ув’язнений 
до ВТТ на 8 років. Реабілітований 28.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1916).
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Тупиця Олександр Іванович, 1907 р. н., 
с. Антоновичі Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, асенізатор. Заарештова-
ний 28.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 15.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Покарання відбував в Амур-
ському ВТТ. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8905).

Тупиця Панфіл Максимович, 1909 р. н., 
с. Бирине Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Бирине, 
бригадир будівельної бригади. Заарештований 
09.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 28.10.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 02.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 25.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10222).

Тупотилов Олександр Опанасович, 
1888 р. н., м. Чернігів, українець, освіта вища. 
Проживав у м. Чернігів, бухгалтер. Заарештова-
ний 23.10.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 18.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 19.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5589).

Турас Леонтій Мусійович, 1884 р. н., смт Хол-
ми Корюківського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Баранівка Семенівського р-ну, 
без певних занять. Заарештований 03.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 29.11.1937 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9185).

Тураш Андрій Іванович, 1911 р. н., с. Ков-
чин Куликівського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Ковчин, колгоспник. Заарештова-
ний 30.10.1936 р. За вироком спецколегії Чер-

нігівського облсуду від 03.03.1937 р. за ст. 54-12 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 1 
рік. Реабілітований 10.07.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14544-п).

Тураш Іван Антонович, 1906 р. н., с. Ковчин 
Куликівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, колгоспник. Заарештова-
ний 16.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 28.09.1937 р. за 
проведення контрреволюційної агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 24.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10115).

Турик Андрій Інокентійович, 1894 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну (за іншими відомос-
тями м. Чернігів), українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Носівка, службовець. Заарештова-
ний 18.03.1931 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 12.10.1931 р. за ст. 54-4 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
На час другого арешту – мешканець с. Чубарівка 
Носівського р-ну (нині с. Бажанівка Прилуцько-
го р-ну), колгоспник. Заарештований 11.07.1938 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР. 02.01.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 31.08.1989 р., 
23.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11204, 2666).

Турик Олексій Іларіонович, 1894 р. н., м. Но-
сівка Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Носівка, референт. Заарешто-
ваний 21.09.1937 р. За постановою «двійки» від 
02.11.1937 р. за шпигунство застосована ВМП. 
Розстріляний 14.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 01.10.1957 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3180).

Туркеня Семен Гаврилович, 1875 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Коршаки Ічнянського р-ну, без пев-
них занять. Заарештований 17.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 03.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
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8 років. Реабілітований 05.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1836).

Турковський Іван Петрович, 1895 р. н., 
с. Турківка Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Турківка, бригадир. 
Заарештований 29.04.1946 р. За вироком ВТ 
військ МВД по Чернігівській обл. від 08.06.1946 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-3 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 8 років. Реабілітований 
28.09.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17204-п).

Туроверов Григорій Степанович, 1903 р. н., 
х. Алітуб Аксайського р-ну Ростовської обл., 
РФ, росіянин, освіта початкова. Член ВКП(б) 
до 1935 р. Проживав у м. Новгород-Сіверський, 
військовий керівник. Заарештований 07.03.1938 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР. 31.07.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 14.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3166).

Туровець Олександр Павлович, 1898 р. н., 
с. Красківське Ріпкинського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Красківське, кол-
госпник. Заарештований 21.12.1937 р. За постано-
вою «двійки» від 13.02.1938 р. за ст.ст. 54-6, 54-7 
КК УРСР ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілі-
тований 31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11163).

Туровець Тихон Павлович, 1901 р. н., с. Крас-
ківське Ріпкинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Красківське, колгоспник. 
Заарештований 21.12.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР. 
18.01.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2638).

Туровець Тихон Степанович, 1887 р. н., 
смт Ріпки Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у смт Ріпки, одноосібник. За-
арештований 28.12.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 15.01.1933 р. справу припинено. Реабілі-
тований 29.05.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2249).

Туровник Микола Прокопович, 1906 р. н., 
м. Корюківка Корюківського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Самсонівка Корюківсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 28.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.11.1937 р. за проведення антира-
дянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Покарання відбував у Волзькому ВТТ. Реабі-
літований 25.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ськоїобласті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10093).

Туровський Антон Йосипович, 1914 р. н., 
с. Медведеве Ємільчинського р-ну Житомир-
ської обл., поляк, освіта початкова. Проживав 
у трудовій комуні НКВД, шофер. Заарештова-
ний 17.11.1937 р. За постановою «двійки» від 
15.12.1937 р. за контрреволюційні розмови за-
стосована ВМП. Розстріляний 08.01.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 26.09.1958 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3748).

Туровський Казимир Каетанович, 
1897 р. н., с. Чорна Вірня Жлобинського р-ну 
Гомельської обл., Білорусь, поляк, освіта почат-
кова. Член ВКП(б). Проживав у м. Щорс Щор-
ського р-ну (нині м. Сновськ Сновського р-ну), 
машиніст. Заарештований 04.08.1938 р. За пос-
тановою особливої «трійки» при НКВД БРСР від 
10.10.1938 р. за ст.ст. 71, 76 КК БРСР ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Гор-
ношорському ВТТ. Реабілітований 12.06.1956 р., 
06.09.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5801).

Турок Данило Іванович, 1913 р. н., с. Блис-
това Понорницького (нині Новгород-Сіверсько-
го) р-ну, українець, письменний. Проживав за 
місцем служби, червоноармієць. Заарештований 
02.09.1941 р. За вироком ВТ Харківського ВО від 
13.09.1941 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений 
до ВМП. Розстріляний 01.10.1941 р. Реабілітова-
ний 28.08.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17646-п).

Турута Ганна Федорівна, 1890 р. н., с. Грем’яч 
Новгород-Сіверського р-ну, українка, неписьмен-
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на. Проживала у с. Грем’яч, колгоспниця. За-
арештована 20.07.1941 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Київській обл. від 06.08.1941 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджена до ВМП. 
За ухвалою ВК ВС СРСР від 08.09.1941 р. вирок 
змінено, засуджена до позбавлення волі на 10 
років. Реабілітована 14.11.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15941-п).

Турута Федот Якимович, 1888 р. н., с. Ка-
рабутове Конотопського повіту Чернігівської губ. 
(нині Конотопського р-ну Сумської обл.), украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Мала Доч 
Борзнянського р-ну, одноосібник. Заарештований 
17.12.1932 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 02.02.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
На час другого арешту – колгоспник. Заарештова-
ний 17.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 22.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 16.06.1989 р., 
21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7564, 10388).

Турченко Василь Миколайович, 1895 р. н., 
с. Єнькова Рудня Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Щорс 
Щорського р-ну (нині м. Сновськ Сновського р-ну), 
робітник залізниці. Заарештований 13.10.1943 р. 
за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. 18.11.1943 р. справу 
припинено. Реабілітований 11.09.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4291).

Турченко Лідія Андріївна, 1905 р. н., 
с. Дроздівка Куликівського р-ну, українка, освіта 
середня. Проживала у с. Красне Олишівського 
(нині Чернігівського) р-ну, вчитель. Заарештована 
27.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 29.03.1944 р. 
справу припинено. Реабілітована 28.10.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 684).

Турченко Любов Василівна, 1920 р. н., 
м. Щорс Щорського р-ну (нині м. Сновськ Снов-
ського р-ну), українка, освіта незакінчена ви-

ща. Член ВЛКСМ. Проживала у м. Щорс (нині 
м. Сновськ), медсестра. Заарештована 13.10.1943 р. 
за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. 28.10.1943 р. справу 
припинено. Реабілітована 11.09.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4292).

Турчин Василь Титович, смт Калита Остер-
ського повіту Чернігівської губ. (нині Бровар-
ського р-ну Київської обл.), українець. Проживав у 
смт Калита, селянин. Заарештований 20.02.1920 р. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
06.05.1920 р. за спвіробітництво з денікінськими 
каральними органами засуджений до позбавлен-
ня волі у концтаборі до кінця громадянської 
війни. Реабілітований 26.06.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4612, оп.1, спр. 37).

Турчин Денис Трохимович, 1904 р. н., 
с. Івангород Бахмацького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Іван-
город, священник. Заарештований 06.04.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 26.08.1932 р. справу направ-
лено прокурору на припинення. Рішення по спра-
ві відсутнє. Реабілітований 25.11.1996 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 835).

Турчин Дмитро Іванович, 1879 р. н., с. Шу-
ляки Козелецького р-ну, угорець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Шуляки, одноосібник. За-
арештований 09.02.1930 р. За постановою «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 25.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10137).

Турчин Іван Опанасович, 1908 р. н., с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем служби, червоноармієць. Заарештований 
10.03.1942 р. Втік з-під варти 25.04.1942 р., ого-
лошений у розшук. Заарештований 20.03.1948 р. 
За вироком спеціального табірного суду ВТТ 
та будівництва МВД СРСР від 15.05.1948 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбав-
лення волі на 10 років. Реабілітований 13.11.1962 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 7180-п).
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Турчин Каленик Андріянович, 1888 р. н., 
с. Плиски Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Плиски, одноосіб-
ник. Заарештований 27.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
16.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7079).

Турчин Микита Лаврентійович, 1897 р. н., 
с. Галиця Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гали-
ця, одноосібник. Заарештований 12.02.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 28.02.1930 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. На час другого 
арешту – мешканець с. Яхнівка Ніжинського р-ну, 
робітник радгоспу. Заарештований 22.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 26.12.1937 р. за проведення 
антиколгоспної агітації застосована ВМП. Роз-
стріляний 04.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 16.03.1966 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8239, 7934).

Турчин Микола Григорович, 1908 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав у м. Сторожи-
нець Сторожинецького р-ну Чернівецької обл., 
заступник директора пункту «Заготзерно». За-
арештований 20.09.1948 р. За вироком ВТ КВО 
від 02.03.1949 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 15 років. Реабілітова-
ний 13.04.1955 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 2214-п).

Турчин Онисим Іванович, 1874 р. н., с. Шу-
ляки Козелецького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Шуляки, одноосібник. За-
арештований 09.02.1930 р. За постановою «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 25.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10137).

Турчин Петро Петрович, 1880 р. н., м. При-

луки, українець, освіта вища. Проживав у 
м. Прилуки, лікар. Заарештований 10.11.1943 р. 
За вироком ВТ військ НКВД по Чернігів-
ській обл. від 28.06.1944 р. за ст.ст. 54-2, 54-3 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 10 ро-
ків. Реабілітований 26.02.1957 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 3963-п).

Турчин Федір Петрович, 1861 р. н., м. При-
луки, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Прилуки, завгосп. Заарештований 15.04.1920 р. 
за співробітництво з окупаційною адміністра-
цією. За постановою особливого відділу 12 А від 
28.04.1920 р. справу припинено. Реабілітований 
20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2965).

Турчина Катерина Гурівна, 1893 р. н., с. Ки-
нашівка Борзнянського р-ну, українка, освіта по-
чаткова. Проживала у с. Кинашівка, чорноробоча. 
Заарештована 29.05.1930 р.за ст. 54-8 КК УСРР. За 
постановою від 25.07.1930 р. справу направлено 
на припинення. Рішення відсутнє. Реабілітована 
29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8138).

Тусевич Борис Матвійович, 1906 р. н., 
м. Вельськ Архангельської обл., РФ, росіянин, осві-
та середня. Проживав у м. Чернігів, слюсар. За-
арештований 26.01.1929 р. За постановою Ко-
легії ОГПУ від 08.07.1929 р. за ст. 54-8 КК УСРР 
передбачена ВМП. Реабілітований 19.10.1990 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4665).

Тускевич Іван Вікентійович, 1885 р. н., 
м. Ковно (нині м. Каунас), Литва, литовець, ма-
лописьменний. Проживав у м. Бахмач Бахмацько-
го р-ну, вантажник. Заарештований 23.08.1937 р. 
за ст. 58-10 КК РРФСР. За постановою від 
14.10.1937 р. застосована ВМП. Розстріляний 
18.10.1937 р. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9688).

Тутер Август Іванович, 1876 р. н., с. Павлів-
ське Глухівського повіту Чернігівської губ., ні-
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мець. Проживав у м. Глухів Чернігівської губ. (нині 
Сумської обл.), директор школи. Заарештований 
11.12.1919 р. за співробітництво з денікінцями. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 20.04.1920 р. справу закрито. Реабілітований 
30.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 133).

Туховський Іван Степанович, 1903 р. н., 
с. Китаєвське Новоселицького р-ну Ставрополь-
ського краю, РФ, росіянин, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 605 сп 132 сд, 
червоноармієць. Заарештований 23.09.1942 р. 
за ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР. 06.10.1942 р. 
справу припинено. Реабілітований 16.09.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4352).

Тушевський Вацлав Іванович, 1876 р. н., 
м. Дубно Рівненської обл., поляк, освіта початкова. 
Без постійного місця проживання, без певних 
занять. Заарештований 30.10.1928 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
29.03.1929 р. за ст. 58-6 КК РСФРР висланий за ме-
жі СРСР. Реабілітований 14.02.1995 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12307).

Туяхов Андрій Миколайович, 1887 р. н., 
м. Костянтинівка Донецької обл., грек, освіта се-
редня. Проживав у м. Прилуки, завідувач пунк-
ту Укрспілки по заготівлі хутра. Заарештований 
28.11.1936 р. За вироком спецколегії Чернігівського 
облсуду від 15.03.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 3 роки. На 
час другого арешту – статист. Заарештований 
16.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 22.02.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 17.08.1991 р., 
30.10.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14894-п, Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11854).

Тхорь Григорій Федорович, 1901 р. н., с. Під-
липне Конотопського повіту Чернігівської губ. 
(нині Конотопської міської ради Сумської обл.), 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Під-

липне, бухгалтер. Заарештований 15.01.1936 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності. 
23.01.1936 р. справу припинено. Реабілітований 
25.08.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17881-п).

Тьомкін Ізраїль Соломонович, 1905 р. н., 
с. Радучі Чауського р-ну Могильовської обл., 
Білорусь, єврей, освіта початкова. Член ВКП(б). 
Проживав у м. Чернігів, начальник ПВХО Чер-
нігівської облради. Заарештований 27.09.1937 р. 
За вироком ВК ВС СРСР від 22.12.1937 р. за 
ст.ст. 54-1 «а», 54-8, 54-11 КК УРСР засуджений 
до ВМП. Розстріляний 23.12.1937 р. у м. Київ. 
Реабілітований 07.07.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16553-п).

Тюлька Яків Іванович, 1883 р. н., х. Ста-
ровиндовський Глухівського повіту Чернігів-
ської губ., українець, освіта початкова. Проживав 
у х. Старовиндовський, селянин. За вироком 
виїзної сесії Чернігівського губревтрибуналу 
від 24.08.1922 р. за проведення антирадянської 
діяльності засуджений до позбавлення волі на 
1 рік. Реабілітований 30.07.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 5309).

Тюнич Павло Петрович, 1909 р. н., с. Гре-
м’яч Новгород-Сіверського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав за місцем дислокації 846 сп, 
червоноармієць. Заарештований 05.10.1941 р. За 
вироком ВТ 52 А від 30.10.1941 р. за ст. 58-1 «г» 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. 20.02.1942 р. помер у Вятському 
таборі. За ухвалою ВК ВС СРСР від 24.05.1946 р. 
злочин перекваліфіковано на ст. 58-12 КК РРФСР, 
термін покарання знижено до фактично відбутого. 
Реабілітований 27.02.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16860-п).

Тюпа Микола Ничипорович, 1883 р. н., 
с. Петрівка Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Петрівка, одноосібник. Заарештований 
15.02.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 28.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
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5 років. Реабілітований 14.12.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8185).

Тюрморєзова Катерина Михайлівна, 
1890 р. н., м. Санкт-Петербург, РФ, українка, 
освіта середня. Проживала у м. Новгород-Сівер-
ський, домогосподарка. Заарештована 14.11.1919 р. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
22.03.1920 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності засуджена до тюремного ув’язнення на 
весь час громадянської війни умовно. Реабілітова-
на 26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 1297).

Тютькало Григорій Миронович, 1872 р. н., 
с. Мартинівка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Мартинівка, одноосібник. 
Заарештований 03.01.1929 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 05.04.1929 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений волі на 3 
місяці. Реабілітований 14.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3636).

Тютькало Петро Григорович, 1901 р. н., 
с. Мартинівка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Мартинівка, учень. 
Заарештований 28.05.1920 р.за участь у повстанні 
проти радянської влади. За вироком Борзнянсько-
го повітового ревтрибуналу від 13.07.1920 р. 
виправданий. Реабілітований 30.12.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 706).

Тютькало Федір Дмитрович, 1896 р. н., 
с. Мартинівка Ічнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Мартинівка, без 
певних занять. Заарештований 21.12.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 17.04.1938 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 06.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10243).

Тютюнник Антон Митрофанович, 
1899 р. н., с. Тиниця Бахмацького р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Тиниця, одноосіб-

ник. Заарештований 10.02.1930 р. За постано-
вою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
23.02.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 ч. 2, 54-11 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 5 років. На час 
другого арешту – охоронець. Заарештований 
30.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 11.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої на підрив 
заходів партії, застосована ВМП. Розстріля-
ний 17.09.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
20.08.1989 р., 04.05.1963 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9611, 6257).

Тютюнник Гнат Микитович, 1881 р. н., 
с. Салтикова Дівиця Куликівського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Салтикова 
Дівиця, одноосібник. Заарештований 17.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 07.03.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 
3 роки. На час другого арешту – мешканець 
с. Андріївка Чернігівського р-ну. Заарештований 
09.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 10.12.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 13.12.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 26.04.1989 р., 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5232, 11340).

Тютюнник Митрофан Семенович, 
1875 р. н., с. Тиниця Бахмацького р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Тиниця, одноосіб-
ник. Заарештований 10.02.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
23.02.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 ч. 2, 54-11 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 5 років. Реабі-
літований 20.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9611).

Тюшкевич Марія Станіславівна, 
1893 р. н., м. Седльце Мазовецького воєводства, 
Польща, полька, освіта початкова. Проживала 
у м. Чернігів, домогосподарка. Заарештована 
22.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 14.02.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнена до ВТТ 
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на 10 років. Реабілітована 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9268).

Тягло Мефодій Семенович, 1897 р. н., с. Жу-
равка Варвинського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Журавка, одноосібник. 
Заарештований 17.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
02.01.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
18.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5880).

Тягней Юрій Михайлович, 1902 р. н., 
с. Безпалівка Зміївського р-ну Харківської обл., 
українець, освіта вища. Проживав у м. Остер 
Козелецького р-ну, плановик. Заарештований 
19.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За ухвалою 
ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
22.11.1944 р. справу припинено. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 10178-п).

Тягнирядно Антон Трохимович, 1880 р. н., 
с. Городня Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Го-
родня, одноосібник. Заарештований 29.03.1931 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 31.05.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 20.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6390).

У

Убикунь Василь Логвинович, 1897 р. н., 
с. Пекарів Сосницького р-ну, українець, осві-
та незакінчена вища. Проживав у смт Короп 
Коропського р-ну, вчитель. Заарештований 
25.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 13.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
контрреволюційної повстанської організації за-
стосована ВМП. Розстріляний 26.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 25.07.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4149-4152).

Убикунь Денис Логвинович, 1894 р. н., с. Пе-
карів Сосницького р-ну, українець, освіта вища. 
Проживав у м. Ічня Ічнянського р-ну, старший 
агроном. Заарештований 08.04.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській 
обл. від 13.04.1938 р. за участь у діяльності україн-
ської націоналістичної повстанської організації 
застосована ВМП. Розстріляний 26.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 25.07.1959 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4149-4152).

Убогович Григорій Юхимович, 1875 р. н., 
с. Бугринівка Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Бугринів-
ка, одноосібник. Заарештований 23.04.1931 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 18.05.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 29.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6384).

Убогович Ничипір Якович, 1885 р. н., с. Буг-
ринівка Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у с. Бугринівка, робіт-
ник лісгоспу. Заарештований 08.06.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 29.12.1938 р. справу при-
пинено. Реабілітований 28.06.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2706).

Убозько Дмитро Мойсейович, 1886 р. н., с. Гу-
жівка Ічнянського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Гужівка, одноосібник. Заареш-
тований 09.02.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 27.02.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного
краю на 3 роки. На час другого арешту – мешка-
нець м. Ічня Ічнянського р-ну. Заарешто-
ваний 02.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 14.11.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 21.11.1937 р. у м. Чер-
нігів. Реабілітований 11.05.1989 р., 27.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5451, 11623).

Угнівенко Микола Петрович, 1900 р. н., 
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с. Юрівка Дубов’язівського р-ну Чернігівської обл. 
(нині Конотопського р-ну Сумської обл.), украї-
нець, освіта початкова. Член КП(б)У з 1931 р. Про-
живав у с. Яблунівка Яблунівського (нині При-
луцького) р-ну, завідувач Яблунівського райздрав-
відділу. Заарештований 12.11.1938 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УРСР. 28.06.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2038).

Удовенко Йосип Васильович, 1878 р. н., 
с. Куковичі Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Куковичі, одноосіб-
ник. Заарештований 08.01.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
16.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5357).

Удовенко Родіон Іванович, 1892 р. н., Яблу-
нівський р-н, українець. Проживав за місцем дис-
локації 267 сд, червоноармієць. Заарештований 
29.04.1942 р. За вироком ВТ 267 сд від 16.05.1942 р. 
за ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР застосова-
на ВМП. Розстріляний 30.05.1942 р. Реабілітова-
ний 17.02.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15744-п).

Удовенчик Андрій Якович, 1904 р. н., с. Мас-
локівка (приєднано до с. Новоукраїнське) Ріпкин-
ського р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Маслоківка (приєднано до с. Новоукраї-
нське), селянин. Заарештований 21.11.1928 р. За 
вироком Чернігівського окрсуду від 08.05.1929 р. 
за ст.ст. 34 ч. 2, 21 «ж» КК УСРР висланий за ме-
жі Чернігівської, Конотопської, Ніжинської, Глу-
хівської, Київської округ на 5 років. За ухвалою 
ВС УСРР від 13.07.1929 р. вирок скасовано, справу 
закрито, з-під варти звільнений. Реабілітований 
30.06.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-328, оп.6, спр. 185).

Удовиченко Василь Антонович, 1895 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Фастівці, одноосібник. 
Заарештований 11.12.1937 р. За вироком Черні-

гівського облсуду від 08.02.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 8 років. Реабілітований 22.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14723-п).

Удовиченко Олександр Степанович, 
1902 р. н., с. Корінецьке Дмитрівського (нині Тала-
лаївського) р-ну, українець, освіта середня. Про-
живав у с. Корінецьке, рахівник. Заарештова-
ний 09.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної повстанської організації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 11.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 11.09.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11099-11101).

Удовиченко Яків Іванович, 1902 р. н., с. Ко-
рінецьке Дмитрівського (нині Талалаївського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Коріне-
цьке, одноосібник. Заарештований 01.09.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 22.11.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 18.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7190).

Удовичко Дмитро Юхимович, 1888 р. н., 
с. Городище Бахмацького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Городище, колгосп-
ник. Заарештований 20.09.1943 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. 26.01.1944 р. справу припинено. Реабі-
літований 28.10.1996 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 681).

Удод Михайло Олександрович, 1902 р. н., 
с. Іваниця Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Іваниця, директор загот-
контори. Заарештований 27.04.1946 р. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР. 05.11.1946 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.05.1998 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6137).

Удод Степан Кузьмич, 1890 р. н., с. Дептівка 
Дмитрівського р-ну Чернігівської обл. (нині Ко-
нотопського р-ну Сумської обл.), українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Дептівка, одно-
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осібник. Заарештований 18.01.1933 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7565).

Удоденко Семен Антонович, 1893 р. н., 
м. Ічня Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Мацько-Іванівське Бахма-
цького р-ну, уповноважений сільради. Заарешто-
ваний 05.08.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 12.09.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 28.08.1931 р. звільнений 
достроково. На час другого арешту – робітник 
залізниці. Заарештований 17.12.1932 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 22.03.1933 р. за ст.ст. 54-10, 54-13 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
Реабілітований 18.07.1989 р., 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5895, 9143).

Ужищенко Іван Кирилович, 1900 р. н., смт Ло-
синівка Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 78 осбр, червоноармієць. Заарештований 
07.04.1942 р. за ст. 54-14 КК УРСР. 22.04.1942 р. 
справу припинено. Реабілітований 19.09.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3999).

Улезко Климентій Зіновійович, 1891 р. н., 
с. Антонівка Варвинського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Антонівка, колгосп-
ник. Заарештований 09.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
25.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ської націоналістичної повстанської організа-
ції та шпигунство застосована ВМП. Розстрі-
ляний 17.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
16.08.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11918).

Улезко Микола Григорович, 1888 р. н., 

с. Ловинь Добрянського (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав у с. Тупичів 
Городнянського р-ну, вчитель. Заарештований 
14.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
21.05.1933 р. справу припинено. На час другого 
арешту – мешканець м. Чернігів, вчитель техшко-
ли. Заарештований 18.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
24.04.1938 р. за ст. 54-11 КК УРСР застосована 
ВМП. Розстріляний 16.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 24.05.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3420-3424).

Улезко Митрофан Хомич, 1900 р. н., с. Ста-
рий Глибів Остерського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Остер Козелецького р-ну, 
старший інспектор райфінвідділу. Заарештований 
14.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 29.04.1938 р. за ст.ст. 54-7, 
54-11 КК УРСР застосована ВМП. Розстріляний 
19.05.1938 р. Реабілітований 22.12.1956 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2922-2927).

Улезко Петро Петрович, 1883 р. н., м. Ста-
родуб Стародубського р-ну Західної обл. (нині 
Брянської обл., РФ), росіянин, освіта середня. 
Проживав у с. Чепелів Щорського (нині Снов-
ського) р-ну, вчитель. Заарештований 11.03.1938 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР. 06.05.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 304).

Уложенко Федір Дмитрович, 1897 р. н., 
с. Уборки Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Уборки, колгоспник. 
Заарештований 06.08.1940 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 16.09.1940 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 3 роки. Реабілітований 12.05.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 853-п).

Улько Іван Данилович, 1895 р. н., с. Столь-
не Менського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Стольне, одноосібник. Заарешто-
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ваний 17.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 07.04.1938 р. 
за проведення антиколгоспної агітації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 15.04.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11568).

Улько Олександр Іонович, 1869 р. н., с. Ко-
ломійцівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Коломійцівка, одно-
осібник. Заарештований 20.06.1929 р. За поста-
новою особливої наради при колегії ОГПУ 
від 16.08.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висла-
ний до Північного краю на 3 роки. Реабілітова-
ний 03.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3756).

Улько Терентій Зотович, 1904 р. н., с. Столь-
не Менського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Стольне, без певних занять. За-
арештований 16.07.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 19.08.1937 р. 
як соціально-небезпечний елемент ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував в Онезько-
му ВТТ. Реабілітований 21.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10478).

Улько Тимофій Данилович, 1893 р. н., 
с. Стольне Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Стольне, без певних 
занять. Заарештований 09.09.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 17.09.1937 р. за проведення антирадянської агі-
тації, скерованої на підрив колгоспного будівни-
цтва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покаран-
ня відбував у Буреїнському ВТТ. Реабілітова-
ний 24.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10439).

Ульська-Шульжицька Зінаїда-Емілія Йоси-
півна, 1899 р. н., с. Низківка Сновського р-ну, ро-
сіянка. Проживала у м. Щорс Щорського р-ну 
(нині м. Сновськ Сновського р-ну), телеграфіст-
ка. Заарештована 23.08.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 22.11.1937 р. 
за ст. 54-6 КК УРСР ув’язнена до ВТТ на 10 ро-

ків. Реабілітована 13.04.1959 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5805).

Ульченко Юхим Євдокимович, 1903 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Курінь, колгоспник. За-
арештований 15.09.1943 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. 
За постановою від 21.01.1944 р. направлений до 
спецтабору НКВД для фільтрації. Реабілітований 
28.10.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 659).

Ульчич Василь Карпович, 1916 р. н., с. Зміт-
нів Сосницького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Змітнів, колгоспник. Заарешто-
ваний 04.04.1947 р. За вироком ВТ Чернігівського 
гарнізону від 22.07.1947 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 27.11.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17898-п).

Ульянов Василь Михайлович, 1903 р. н., 
с. Кучино (нині приєднано до м. Балашиха) Мос-
ковської обл., РФ, росіянин, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, начальник цеху мака-
ронно-кондитерського комбінату. Заарештова-
ний 20.06.1938 р. за ст.ст. 54-9, 54-11 КК УРСР. 
09.03.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
19.02.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1234).

Ульянченко Василь Олександрович, 
1901 р. н., с. Липів Ріг Ніжинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Липів Ріг, 
одноосібник. Заарештований 21.10.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 02.11.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітова-
ний 15.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8430).

Ульянченко Василь Семенович, 1909 р. н., 
с. Липів Ріг Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Липів Ріг, одноосіб-
ник. Заарештований 05.08.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. 18.09.1931 р. справу припинено. На час 
другого арешту – мешканець м. Ніжин, робіт-
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ник. Заарештований 01.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
07.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівницт-
ва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 28.01.1997 р., 22.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1024, 10803).

Ульянченко Петро Іванович, 1903 р. н., с. Ли-
пів Ріг Ніжинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Ніжин, конюх. Заарешто-
ваний 29.09.1943 р. За вироком ВТ військ НКВД 
по Чернігівській обл. від 29.01.1944 р. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 15 років. За вироком ВТ КВО від 05.04.1955 р. 
вирок скасовано, справу припинено. Покарання 
відбував у Воркутинському ВТТ. Звільнений  
21.05.1955 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 7863-п).

Ульянченко Степан Петрович, 1888 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, експедитор. Заарештований 
29.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 19.11.1937 р. за 
проведення контрреволюційної агітації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 04.12.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 18.06.1957 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3055).

Ульянченко Яків Васильович, 1897 р. н., 
с. Липів Ріг Ніжинського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Липів Ріг, одноосіб-
ник. Заарештований 14.06.1929 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
02.08.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 13.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3405).

Ульянченко Яків Герасимович, 1884 р. н., 
с. Липів Ріг Ніжинського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Липів Ріг, одноосіб-
ник. Заарештований 01.06.1929 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
26.07.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. За постановою «трійки» 

при ПП ОГПУ Північного краю від 17.07.1932 р. 
після відбуття терміну покарання висланий на 
спецпоселення до Північного краю. Реабілітова-
ний 12.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3845).

Ульянчич Кирило Трохимович, 1910 р. н., 
с. Кучинівка Сновського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Кучинівка, тракторист. 
Заарештований 26.04.1936 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 22.07.1936 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі на 4 роки. Реабілітований 28.04.1993 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16084-п).

Уманський Володимир Миколайович, 
1874 р. н., ст. Заворичі Броварського р-ну Київ-
ської обл., українець. Проживав на ст. Заво-
ричі, одноосібник. Заарештований 26.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 10.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 12.06.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6802).

Умен Парфен Іванович, 1895 р. н., с. Заїзд 
Прилуцького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Заїзд, одноосібник. Заарештований 
11.09.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 13.01.1930 р. за ст. 58-10 КК 
РСФРР ув’язнений до ВТТ на 3 роки. Реабілітова-
ний 12.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3844).

Упир Василь Антонович, 1890 р. н., с. Чорбів-
ка Кобеляцького р-ну Полтавської обл., українець, 
освіта вища. Проживав у м. Гола Пристань Оде-
ської (нині Херсонської) обл., директор радгос-
пу. Заарештований 27.06.1937 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 04.11.1937 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності ув’яз-
нений до ВТТ на 8 років. Покарання відбував у 
Красноярському ВТТ. Реабілітований 20.10.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2494).

Упир Михайло Васильович, 1886 р. н., 
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м. Семенівка Семенівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Семенівка, колгосп-
ник. Заарештований 04.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
24.04.1938 р. за участь у діяльності української 
контрреволюційної націоналістичної організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 15.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 03.11.1956 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2446-2451).

Урбанович Костянтин Іванович, 1882 р. н., 
Ковенська губ., литовець, письменний. Прожи-
вав у м. Сновськ Сновського р-ну, робітник за-
лізниці. Звинувачувався за ст. 58-10 КК РСФРР. 
29.06.1931 р. взятий на підписку про невиїзд. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 18.08.1931 р. справу припинено. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5692).

Урбанський Вікентій Матвійович, 
1880 р. н., с. Степанки Погребищенського р-ну 
Вінницької обл., поляк, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Крути Ніжинського р-ну, телеграфіст. За-
арештований 10.05.1931 р. за ст. 58-10 КК РСФРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 08.07.1931 р. справу припинено. На час 
другого арешту – вагар на станції. Заарештова-
ний 23.11.1937 р. За постановою «двійки» від 
22.12.1937 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР засто-
сована ВМП. Розстріляний 29.12.1937 р. Реабілі-
тований 29.06.1998 р., 01.02.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8081-8082).

Урін Антон Степанович, 1886 р. н., Польща, 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Па-
рафіївка Ічнянського р-ну, столяр. Заарештова-
ний 12.01.1940 р. За постановою особливої нара-
ди при НКВД СРСР від 17.08.1940 р. як соціаль-
но-небезпечний елемент ув’язнений до ВТТ на 
5 років. Реабілітований 28.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11758).

Урйовський Євстафій Климентійович, 
1893 р. н., с. Настасів Тернопільського р-ну Тер-
нопільської обл., українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Чернігів, голова обласної страхової 

каси інвалідів. Заарештований 15.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.09.1938 р. за підозрою у шпигун-
стві застосована ВМП. Розстріляний 25.09.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8949).

Урода Євтихій Йосипович, 1899 р. н., с. Орлів-
ка Понорницького (нині Новгород-Сіверсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Орлівка, одноосібник. Заарештований 
01.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 08.06.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5020).

Урожок Іван Омелянович, 1890 р. н., с. По-
горільці Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Погорільці, одноосіб-
ник. Заарештований 25.04.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
12.06.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
18.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5413).

Урожок Іван Омелянович, 1873 [1872] р. н., 
с. Погорільці Семенівського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Погорільці, одно-
осібник. Заарештований 15.04.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 20.07.1930 р. за ст. 54-10, 56-16 КК УСРР висла-
ний до Північного краю на 3 роки умовно. За-
арештований 20.05.1932 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ГПУ УСРР від 11.02.1933 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північно-
го краю на 3 роки. Реабілітований 31.05.1989 р., 
18.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5758, 4616).

Урожок Павло Омелянович, 1881 р. н., 
с. Погорільці Семенівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Чорний Ріг Се-
менівського р-ну, одноосібник. Заарештований 
15.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 17.11.1930 р. за 
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ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 07.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6013).

Ус Іван Микитович, 1880 р. н., с. Леляки 
Варвинського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Леляки, чорноробочий. Заарешто-
ваний 03.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Покарання відбував у м. Во-
рошилов Приморського краю. Реабілітований 
05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1521).

Ус Федір Микитович, 1888 р. н., с. Леляки 
Варвинського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у с. Леляки, одноосібник. Заарештова-
ний 18.10.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 07.03.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 20.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5976).

Усатий Йосип Михайлович, 1886 р. н., 
смт Седнів Чернігівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у смт Седнів, одноосіб-
ник. Заарештований 20.03.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5257).

Усач Андрій Степанович, 1883 р. н., с. Ши-
биринівка Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Шибиринівка, одно-
осібник. Заарештований 18.12.1932 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 10.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язне-
ний до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
18.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7191).

Усачев Данило Андрійович, 1903 р. н., с. Бе-
рилівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Берилівка, завідувач 

колгоспної ферми. Заарештований 07.03.1939 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
НКВД СРСР від 17.01.1940 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язений до ВТТ на 
5 років. Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11237).

Усевич Ніна Петрівна, 1917 р. н., смт Дашів 
Іллінецького р-ну Вінницької обл., українка, освіта 
початкова. Проживала у м. Носівка Носівсько-
го р-ну, слюсар. Заарештована 17.11.1936 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 14.04.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджена до позбавлен-
ня волі на 7 років. Реабілітована 23.09.1993 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16194-п).

Усенко Василь Андрійович, 1896 р. н., м. Бах-
мач Бахмацького р-ну, українець, освіта домаш-
ня. Проживав у м. Бахмач, слюсар. Заарештова-
ний 11.05.1920 р. За постановою особливого від-
ділу 12 А від 14.06.1920 р. з-під варти звільне-
ний. Реабілітований 30.03.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11916).

Усенко Георгій Трохимович, 1895 р. н., с. Кар-
пилівка Срібнянського р-ну, українець, освіта ви-
ща. Проживав у м. Борзна Борзнянського р-ну, ди-
ректор школи. Заарештований 12.10.1936 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 13.05.1937 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності ув’язнений до ВТТ на 5 років. Від-
бував покарання у Воркутинському ВТТ. Звіль-
нений 21.09.1943 р. Реабілітований 21.01.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3257).

Усенко Іван Миколайович, 1889 р. н., с. Гу-
жівка Ічнянського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у м. Ічня Ічнянського р-ну, без певних 
занять. Заарештований 02.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 17.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11052).

Усенко Корній Іванович, 1888 р. н., с. Кар-
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пилівка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Карпилівка, одноосіб-
ник. Заарештований 30.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.02.1933 р. за проведення антирадянської 
агітації, скерованої проти заходів радянської 
влади, ув’язнений до концтабору на 3 роки. 
Реабілітований 24.11.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.3, спр. 703).

Усенко Мартин Хомич, 1883 р. н., с. Лиха-
чів Носівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Лихачів, одноосібник. За-
арештований 10.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 01.03.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
7 років. Реабілітований 25.04.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8357).

Усенко Олександр Йосипович, 1898 р. н., 
с. Ряшки Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Щурівка 
Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, вчитель. За-
арештований 10.03.1938 р. за ст. 54-11 КК УРСР. 
07.05.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1451).

Усенко Уляна Матвіївна, 1877 р. н., с. Поди-
ще Прилуцького р-ну, українка, освіта непись-
менна. Проживала у с. Подище, домогосподарка. 
Заарештована 01.11.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 07.12.1930 р. 
за ст.ст. 54-10, 56-16 КК УСРР вислана до Північ-
ного краю на 5 років. Реабілітована 15.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8429).

Усенко Федір Оксентійович, 1905 р. н., 
м. Черкаси, українець, освіта середня. Прожи-
вав у м. Чернігів, службовець. Заарештований 
02.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 11.07.1941 р. 
справу припинено. Реабілітований 21.04.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2083).

Усенко Юхим Григорович, 1889 р. н., с. Гужів-

ка Ічнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Ічня Ічнянського р-ну, безробітний. 
Заарештований 02.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
17.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11051).

Усенок Яків Никифорович, 1900 р. н., с. Ло-
патні Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав за місцем служ-
би, командир окремого залізничного полку. За-
арештований 07.06.1938 р. за ст.ст. 58-1 «б», 58-11
КК РРФСР. 21.09.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5700).

Усик Андрій Сергійович, 1908 р. н., с. Тур’я 
Щорського (нині Сновського) р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Тур’я, колгосп-
ник. Заарештований 27.11.1948 р. За вироком ВТ 
КВО від 05.03.1949 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР за-
суджений до позбавлення волі у ВТТ на 25 років. 
Реабілітований 22.07.1997 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17821-п).

Усик Кіндрат Феодосійович, 1891 р. н., 
с. Клочків Чернігівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Клочків, одноосібник. За-
арештований 10.04.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
12.07.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2480).

Усик Степан Юхимович, 1898 р. н., 
м. Остер Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Жукін 
Вишгородського р-ну Київської обл., діловод. 
Заарештований 15.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
13.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
20.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8344).

Усиченко Єфросинія Дмитрівна, 1904 р. н., 
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м. Кагарлик Кагарлицького р-ну Київської обл., 
українка, освіта вища. Проживала у м. Чернігів, 
зоотехнік. Заарештована 06.10.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
27.12.1937 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
ув’язнена до ВТТ на 8 років. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 01.11.1944 р. 
термін покарання знижено на 9 місяців. Покаран-
ня відбувала у Карагандинському ВТТ. Реабілітова-
на 13.01.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1952).

Усов Іван Романович, 1890 р. н., Донецька обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Черні-
гів, маляр. Заарештований 08.02.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 21.04.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності застосована ВМП. Розстріля-
ний 08.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10307).

Усова Парасковія Григорівна, 1889 р. н., 
с. Засоріно Кічмангсько-Городецького р-ну Воло-
годської обл., РФ, росіянка, освіта вища. Прожи-
вала у смт Ріпки Ріпкинського р-ну, пенсіонер-
ка. Заарештована 13.09.1951 р. За постановою особ-
ливої наради при МВД СРСР від 07.01.1952 р. 
за ст.ст. 58-10, 58-11 КК РРФСР вислана на по-
селення до Карагандинської обл. Казахської РСР. 
Реабілітована 23.11.1988 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8137).

Усовський Олександр Миколайович, 
1899 р. н., м. Жлобин Жлобинського р-ну Гомель-
ської обл., Білорусь, білорус, освіта середня. 
Проживав у м. Батурин Бахмацького р-ну, рахів-
ник. Заарештований 16.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 11.09.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11123).

Успенський Віктор Миколайович, 1884 р. н., 
смт Дем’янськ Дем’янського р-ну Новгород-
ської обл., росіянин, РФ, освіта середня. Прожи-

вав у м. Ніжин, бухгалтер. Заарештований 
28.12.1945 р. За вироком Київського облсуду від 
20.06.1946 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР за-
суджений до ВМП. За ухвалою ВС УРСР від 
05.08.1946 р. ВМП замінено на позбавлення во-
лі на 10 років. Реабілітований 25.03.1994 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16516-п).

Успенський Олексій Михайлович, 
1880 р. н., м. Тула, РФ, росіянин, освіта початко-
ва. Проживав у м. Ніжин, двірник. Заарештова-
ний 17.10.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 18.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 19.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5588).

Устименко Андрій Семенович, 1890 р. н., 
с. Янівка (нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну, 
українець. Проживав у с. Янівка (нині с. Іванівка), 
одноосібник. Заарештований 17.03.1931 р. За пос-
тановою від 15.06.1931 р. включений в загальну 
операцію по вилученню куркулів. Реабілітова-
ний 31.03.1994 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 407).

Устименко Антон Самійлович, 1904 р. н., 
с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав за місцем дислока-
ції 86 сп 180 сд, червоноармієць. Заарештований 
23.12.1942 р. За вироком ВТ 180 сд від 22.01.1943 р. 
за ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
26.04.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17379-п).

Устименко Григорій Андрійович, 1922 р. н., 
с. Янівка (нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну, 
українець, освіта середня. Член ВЛКСМ. Прожи-
вав за місцем служби, старшина. Заарештова-
ний 08.02.1946 р. За вироком ВТ Тамбовського 
гарнізону від 30.03.1946 р. за ст. 58-10 ч. 1 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 5 років. Реабілітований 07.08.1989 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 12085-п).

Устименко Григорій Кирилович, 1926 р. н., 
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с. Данилівка Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 
4 осб 158 осбр, червоноармієць. Заарештова-
ний 06.11.1944 р. За вироком ВТ 158 осбр від 
21.11.1944 р. за ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2 КК РРФСР за-
суджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 28.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15036-п).

Устименко Іван Юхимович, 1906 р. н., с. Го-
ловеньки Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Головеньки, колгосп-
ник. Заарештований 18.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
05.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, ув’язнений до ВТТ на 8 років. Покарання 
відбував в Івдельському ВТТ. Звільнений у грудні 
1944 р. Реабілітований 30.11.1957 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3210).

Устименко Кирило Іванович, 1867 р. н., 
с. Мартинівка Бахмацького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Мар-
тинівка, одноосібник. Заарештований 03.01.1929 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 05.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР 
позбавлений волі на 3 місяці. Реабілітований 
14.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3636).

Устименко Корній Михайлович, 1900 р. н., 
с. Жукля Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Корюківка Корюків-
ського р-ну, бухгалтер. Заарештований 31.08.1933 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної орга-
нізації. Рішення по справі відсутнє. На час друго-
го арешту – мешканець с. Рудня Корюківсько-
го р-ну. Заарештований 23.09.1937 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.11.1937 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
10.02.1962 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11448-11449, 4842).

Устименко Корній Петрович, 1892 р. н., с. Пе-

релюб Холминського (нині Корюківського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Пере-
люб, одноосібник. Заарештований 18.02.1940 р. За 
вироком Чернігівського облсуду від 29.05.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 30.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15275-п).

Устименко Михайло Петрович, 1912 р. н., 
с. Головеньки Борзнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Головеньки, без 
певних занять. Заарештований 17.08.1933 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.09.1933 р. за ст. 54-8 КК УСРР позбавле-
ний волі на 3 роки. Реабілітований 15.07.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12156).

Устименко Олексій Іванович, 1899 р. н., с. Но-
ві Млини Батуринського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Нові 
Млини, колгоспник. Заарештований 17.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 13.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті української контрреволюційної націоналістич-
ної організації передбачена ВМП. Реабілітова-
ний 24.05.1958 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11234).

Устименко Петро Пилипович, 1896 р. н., 
с. Мартинівка Бахмацького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Хаї-
ха Ічнянського р-ну, колгоспник. Заарештований 
27.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 03.12.1937 р. за прове-
дення контрреволюційної агітації ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Волзько-
му ВТТ. Звільнений 28.11.1947 р. Реабілітова-
ний 19.07.1962 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5041).

Устименко Петро Пимонович, 1857 р. н., 
с. Феськівка Менського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Феськівка, селянин. За 
вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
01.07.1922 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності засуджений до позбавлення волі на 
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2 роки з заміною ув’язнення на штраф. Реабілі-
тований 24.09.1999 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 6490).

Устименко Петро Трохимович, 1882 р. н., 
с. Головеньки Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Головеньки, одно-
осібник. Заарештований 01.02.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 17.02.1930 р. як антирадянський елемент 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 31.05.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5729).

Устименко Федір Григорович, 1914 р. н., 
с. Головеньки Борзнянського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Головеньки, без певних 
занять. Заарештований 17.08.1933 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.09.1933 р. за ст. 54-8 КК УСРР ув’язнений 
до ВТТ на 3 роки. Реабілітований 15.07.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12156).

Устименко Федір Наумович, 1880 р. н., с. Ко-
зилівка Корюківського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Козилівка, без певних 
занять. Заарештований 28.09.1938 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. 22.03.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1323).

Устименко Феодосій Григорович, 1915 р. н., 
с. Головеньки Борзнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Головеньки, колгосп-
ник. Заарештований 19.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
05.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9670).

Устимович Іван Дем’янович, 1888 р. н., 
х. Стара Тернавщина (приєднано до с. Рудів-
ка) Прилуцького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у х. Стара Тернавщина (приєдна-
но до с. Рудівка), колгоспник. Заарештований 

23.09.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 14.01.1944 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.10.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 680).

Устимчик Ганна Яківна, 1902 р. н., с. Орлів-
ка Новгород-Сіверського р-ну, українка, непись-
менна. Проживала у с. Орлівка, домогосподарка. 
Заарештована 25.07.1941 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Куйбишевській обл. від 03.03.1942 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджена до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітована 29.04.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15735-п).

Устінов Петро Семенович, 1893 р. н., с. Ви-
соке Борзнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Велика Доч Борзнянсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 20.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 19.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 07.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
10.10.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4193).

Утовка Антон Лаврентійович, 1906 р. н., 
с. Морівськ Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Мо-
рівськ, робітник. Заарештований 19.10.1940 р. 
За вироком судової колегії в кримінальних спра-
вах Чернігівського облсуду від 25.12.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 30.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15524-п).

Уточенко Никифор Павлович, 1909 р. н., 
с. Лозове Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Лозове, одноосібник. За-
арештований 08.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору 
на 8 років. На час другого арешту – колгоспник. 
Заарештований 28.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.04.1938 р. за участь у діяльності української 
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контрреволюційної націоналістичної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 10.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.02.1992 р., 
23.08.1989 р. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.7, спр. 132, Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9138).

Уфлянд Лев Мендельович, 1901 р. н., 
м. Мінськ, Білорусь, єврей, освіта незакінчена ви-
ща. Проживав у м. Чернігів, робітник. Заарешто-
ваний 02.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. 
за участь у діяльності терористичної організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 20.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10287).

Ухо Андрій Данилович, 1902 [1901] р. н., 
м. Ніжин, українець, малописьменний. Проживав у 
м. Ніжин, вантажник. Заарештований 19.09.1937 р. 
за ст. 54-10 КК УРСР. 18.10.1937 р. справу при-
пинено. Заарештований 11.03.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 31.03.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ського куркульського угруповання передбачена 
ВМП. Реабілітований 29.07.1997 р., 16.01.1960 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 298, 10256).

Ухо Данило Фокович, 1891 р. н., м. Ніжин, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, 
робітник. Заарештований 23.09.1937 р. за ст. 54-6 
КК УРСР. 09.11.1937 р. справу припинено. Реабі-
літований 21.12.1995 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8).

Ухо Іван Іванович, 1909 р. н., м. Ніжин, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, робітник. Заарештований 03.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 07.10.1937 р. за розповсюдження 
провокаційних чуток про війну ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10694).

Ухо Федір Трохимович, 1885 р. н., м. Ні-

жин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, церковний староста. Заарештова-
ний 20.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 31.03.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 08.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10256).

Ухов Тимофій Степанович, 1867 р. н., м. Но-
сівка Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Лісові Хутори Носівського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 09.02.1930 р. За по-
становою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 20.02.1930 р. як антирадянський елемент 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітова-
ний 23.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8730).

Ушаков Іван Васильович, 1908 р. н., Крас-
нодонський р-н Ворошиловградської обл. (нині 
Сорокинський р-н Луганської обл.), росіянин, 
освіта середня. Проживав у м. Чернігів, водій. За-
арештований 10.11.1938 р. за ст.ст. 54-10, 54-11
КК УРСР. 20.11.1938 р. справу припинено. Реа-
білітований 28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1324).

Ушакова Олімпіада Павлівна, 1859 р. н., 
с. Сироватка Сумського повіту Харківської губ. 
(нині с. Верхня Сироватка Сумського р-ну Сум-
ської обл.), українка, освіта початкова. Прожива-
ла у смт Ладан Прилуцького р-ну, монахиня. 
Заарештована 20.05.1929 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 16.08.1929 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР позбавлена права прожи-
вання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, 
означених губерніях і округах та УСРР на 3 ро-
ки. Реабілітована 13.07.1994 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3477).

Ушакова-Шихутська [Ушакова-Шихуцька] 
Лілія Петрівна, 1921 р. н., м. Сміла Черка-
ської обл., росіянка, освіта незакінчена вища. 
Проживала у м. Рибінськ Ярославської обл., РФ, 
домогосподарка. Заарештована 29.08.1946 р. За 
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вироком ВТ Ленінградського ВО від 06.01.1947 р. 
за ст. 58-1 «а» КК РРФСР засуджена до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітована 29.04.1994 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16517-п).

Ушан Тума, 1909 р. н., Іран, асірієць, непись-
менний. Проживав у м. Ніжин, робітник. Заарешто-
ваний 05.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.09.1938 р. 
за підозрою у шпигунстві ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Покарання відбував в Усольсько-
му ВТТ. Реабілітований 14.12.1962 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5778).

Ушанов Реган Урмезов, 1891 р. н., м. Ерзу-
рум, Туреччина, асірієць. Проживав у м. Ніжин, 
без певних занять. Підозрювався за ст. 54-6 КК 
УРСР. 07.02.1938 р. взятий на підписку про не-
виїзд. 20.05.1938 р. справу припинено. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2625).

Ушанова Зінаїда Аронівна, 1891 р. н., Іран, 
асірійка, неписьменна. Проживала у м. Ніжин, 
домогосподарка. Заарештована 07.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.09.1938 р. за підозрою у шпигун-
стві віддана під гласний нагляд міліції по місцю 
проживання на 3 роки. Реабілітована 21.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2204).

Ушатий Антон Харитонович, 1871 р. н., 
с. Займище Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Зай-
мище, без певних занять. Заарештований 
18.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції. 25.09.1937 р. звільнений. Рішення по справі 
відсутнє. Реабілітований 22.01.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 743).

Ушатий Матвій Андрійович, 1903 р. н., 
с. Займище Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Зай-
мище, колгоспник. Заарештований 18.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 22.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 

колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 25.02.1961 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4680).

Ушатий Олексій Андрійович, 1905 р. н., 
с. Займище Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Зай-
мище, бондар. Заарештований 18.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 22.09.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив колгосп-
ного будівництва, застосована ВМП. Розстріля-
ний 29.09.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
18.06.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4387).

Ушач Гнат Семенович, 1890 р. н., с. Жукот-
ки Михайло-Коцюбинського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Чернігів, тесля. Заарештований 11.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 17.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Покарання відбував у Байкало-Амур-
ському ВТТ. Реабілітований 28.02.1959 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3,спр. 4013).

Ушач Михайло Юрійович, 1922 р. н., с. Ши-
биринівка Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав за місцем дислокації 1331 сп 318 сд, 
червоноармієць. Заарештований 16.03.1944 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 14.10.1944 р. за зраду Батьківщині ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 24.06.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12413).

Ушенко Антон Оріонович, 1900 р. н., с. Ка-
нівщина Прилуцького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Канівщина, колгосп-
ник. Заарештований 27.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
01.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 18.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7192).
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Ушенко Данило Петрович, 1899 р. н., с. Ка-
нівщина Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Канівщина, одноосіб-
ник. Заарештований 02.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
16.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
18.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7193).

Ушенко Іван Дмитрович, 1909 р. н., с. Ка-
нівщина Прилуцького р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Канівщина, одноосібник. За-
арештований 27.12.1932 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 16.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7566).

Ушенко Іван Іванович, 1889 р. н., с. Канівщи-
на Прилуцького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у м. Прилуки, без певних занять. 
Заарештований 09.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
28.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 14.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8689).

Ушенко Кирило Прокопович, 1884 р. н., с. Ка-
нівщина Прилуцького р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Канівщина, одноосібник. 
Заарештований 24.01.1930 р. за ст.ст. 54-8, 54-10, 
54-11 КК УСРР. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 22.02.1930 р. спра-
ву припинено. Помер 15.06.1933 р. Реабілітова-
ний 11.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8573).

Ушенко Федір Васильович, 1894 р. н., с. Ка-
нівщина Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Канівщина, колгосп-
ник. Заарештований 27.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
01.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 

18.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7194).

Ушинська Клавдія Митрофанівна, 1910 р. н., 
м. Ніжин, українка, освіта початкова. Прожива-
ла у м. Ніжин, домогосподарка. Заарештована 
06.11.1937 р. як член сім’ї зрадника Батьківщи-
ни. 24.03.1938 р. справу припинено. Реабілітована 
31.01.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 78).

Ушинський Володимир Володимирович, 
1903 р. н., м. Кельце Свентокшиського воєводства, 
Польща, поляк, освіта початкова. Член ЛКСМУ. 
Проживав у м. Ніжин, експедитор. Заарештова-
ний 01.09.1937 р. За постановою «двійки» від 
04.11.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР застосована 
ВМП. Розстріляний 14.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 05.08.1958 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3581).

Ушинський Йосип Григорович, 1887 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, рахівник. Заарештований 25.04.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської української націоналістичної 
повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 07.06.1958 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3442).

Ушкаленко Кузьма Карпович, 1874 р. н., 
с. Високе Борзнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Високе, одноосібник. За-
арештований 09.01.1929 р. За вироком Коно-
топського окрсуду від 15.02.1929 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення волі 
на 2 роки. Реабілітований 20.04.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 719-п).

Ушкаленко Терентій Демидович, 1898 р. н., 
с. Високе Борзнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Високе, тесля. За-
арештований 15.02.1934 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
21.04.1934 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
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10.08.1934 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2371).

Ушкаленко Федір Демидович, 1895 р. н., 
с. Високе Борзнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Високе, одноосібник. 
Заарештований 16.02.1934 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 
21.04.1934 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
10.08.1934 р. справу припинено. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2371).

Ушкало Семен Гаврилович, 1884 р. н., с. Со-
киринці Срібнянського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Сокиринці, одноосібник. 
Заарештований 29.09.1929 р. За вироком При-
луцького окрсуду від 13.12.1929 р. за ст.ст. 54-8, 
54-11 КК УСРР засуджений до ВМП. Розстріля-
ний 04.01.1930 р. у м. Прилуки. Реабілітова-
ний 24.05.1989 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 11180-п).

Ушко Єпіфанія Яківна, 1874 р. н., с. Пе-
рекопівка Роменського повіту Полтавської губ. 
(нині Роменського р-ну Сумської обл.), українка, 
малописьменна. Проживала у м. Прилуки, мона-
хиня. Заарештована 27.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР вислана до 
Північного краю на 3 роки умовно. Реабілітова-
на 17.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7334).

Ушко Інокентія Яківна, 1882 р. н., с. Пе-
рекопівка Роменського повіту Полтавської губ. (ни-
ні Роменського р-ну Сумської обл.), українка, осві-
та початкова. Проживала у м. Прилуки, монахи-
ня. Заарештована 27.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР вислана до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітована 17.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7334).

Ушко Христина Сильвестрівна, 1906 р. н., 
с. Перекопівка Роменського повіту Полтавської губ. 

(нині Роменського р-ну Сумської обл.), українка, 
освіта початкова. Проживала у м. Прилуки, мо-
нахиня. Заарештована 27.11.1932 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 29.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР вислана до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітована 17.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7334).

Ущаповська Вікторія Павлівна, 1902 р. н., 
м. Київ, полька, освіта вища. Проживала у м. Чер-
нігів, завідувач хімічної лабораторії аптеко-
управління. Заарештована 31.10.1937 р. За поста-
новою особливої наради при НКВД СРСР від 
05.02.1938 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
позбавлена волі на 8 років. Відбувала покарання в 
Темниківському ВТТ. Реабілітована 22.12.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2861).

Ф

Фабрикантов Павло Георгійович, 
1889 р. н., с. Загребелля Чорнухинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, бухгалтер. Заарештова-
ний 29.07.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 
16.06.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
29.05.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1642).

Фаєвський Борис Михайлович, 1905 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, землемір. Заарештований 26.01.1929 р. 
За постановою Колегії ОГПУ від 08.07.1929 р. 
за ст. 54-12 КК УСРР висланий на Урал на 3 
роки. Реабілітований 19.10.1990 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4665).

Фаєвцев Олександр Іванович, 1895 р. н., 
м. Новгород-Сіверський, росіянин. Проживав 
у м. Новгород-Сіверський, технік 118 військо-
во-дорожнього загону 12 А. Заарештований 
30.08.1922 р. за співробітництво з гайдамака-
ми. 16.02.1923 р. справу закрито. Реабілітований 
20.08.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 6316).
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Фаєвцов Іван Федорович, 1895 р. н., с. Геть-
манська Буда Климовського р-ну Орловської 
(нині Брянської) обл., РФ, росіянин, освіта ви-
ща. Проживав у м. Щорс Щорського р-ну (ни-
ні м. Сновськ Сновського р-ну), інженер-лісо-
вод. Заарештований 08.06.1938 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УРСР. 26.12.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2737).

Фалалєєв Іван Васильович, 1893 р. н., 
с. Овчухи Владимирського р-ну Івановської обл. 
(нині Суздальського р-ну Владимирської обл.), РФ, 
росіянин, освіта початкова. Член КП(б)У з 1920 р. 
Проживав у м. Чернігів, голова обласної ради 
Спілки винахідників. Заарештований 05.10.1937 р. 
За вироком ВК ВС СРСР від 22.12.1937 р. за 
ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 15 років. Відбував покарання 
в Тайшетському ВТТ, загинув 04.10.1944 р. 
Реабілітований 30.07.1959 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 5371-п).

Фаль Захар Ісакович, 1888 р. н., м. Носівка 
Носівського р-ну, українець, письменний. Про-
живав у м. Носівка, одноосібник. Заарештова-
ний 31.10.1943 р. за підозрою у шпигунстві. 
07.02.1944 р. справу припинено. Реабілітований 
23.10.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 707).

Фалькевич Іван Іванович, 1896 р. н., с. Доб-
ряничі Перемишлянського р-ну Львівської обл., 
українець, письменний. Проживав у м. Ніжин, 
слюсар. Заарештований 29.12.1937 р. За поста-
новою «двійки» від 11.02.1938 р. за ст.ст. 54-6, 
54-10 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 31.03.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10788).

Фалько Степан Ігнатович, 1895 р. н., 
с. Ярославка Бобровицького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Ярославка, одно-
осібник. Заарештований 18.02.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 31.03.1938 р. за участь у діяльності контр-

революційного повстанського угруповання пе-
редбачена ВМП. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10014).

Фальченко Микола Васильович, 1889 р. н., 
м. Прилуки, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у смт Ладан Прилуцького р-ну, бухгалтер. 
Заарештований 21.12.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 22.02.1938 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
16.04.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3011).

Фальченко Федір Васильович, 1886 р. н., 
м. Прилуки, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Прилуки, бухгалтер. Заарештований 
19.01.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Київській обл. від 30.09.1938 р. за 
проведення шпигунської діяльності застосована 
ВМП. Розстріляний 07.10.1938 р. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11288).

Фараон Яків Якимович, 1912 р. н., смт По-
норниця Коропського р-ну, українець, освіта не-
закінчена вища. Проживав у с. Богданівка Прилу-
цького р-ну, вчитель. Заарештований 10.11.1946 р. 
За вироком ВТ 27 гв. ск від 28.05.1947 р. за 
ст. 54-1 «б» КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 10 років. За ухвалою ВТ КВО від 
01.07.1947 р. термін покарання знижено до 8 років 
позбавлення волі. Реабілітований 25.08.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17885-п).

Фарбей Олексій Павлович, 1877 р. н., м. Сла-
вута Хмельницької обл., українець, освіта почат-
кова. Проживав за місцем роботи, бригадир шлях-
буду. Заарештований 24.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.11.1937 р. за участь у секті баптистів ув’язнений 
до ВТТ на 8 років. Реабілітований 14.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1861).

Фастенко Ганна Антонівна, 1912 р. н., м. Ко-
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нотоп Сумської обл., українка, освіта початкова. 
Проживала у м. Прилуки, домогосподарка. За-
арештована 27.03.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
29.08.1944 р. справу припинено. Реабілітована 
20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3969).

Фастенко Микола Кузьмич, 1905 р. н., 
смт Добрянка Ріпкинського р-ну, росіянин, освіта 
середня. Проживав у смт Добрянка, робітник. За-
арештований 13.11.1937 р. За вироком спецколегії 
Чернігівського облсуду від 11.02.1938 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 4 роки. Реабілітований 09.07.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15229-п).

Фастенков Юхим Павлович, 1897 р. н., 
смт Добрянка Ріпкинського р-ну, росіянин, освіта 
незакінчена вища. Проживав у смт Добрянка, вчи-
тель. Заарештований 05.07.1938 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УРСР. 02.01.1939 р. справу припинено в 
зв’язку зі смертю обвинуваченого. Помер 21.12.1938 р. 
Реабілітований 04.01.1959 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 66).

Фатькін Петро Олексійович, 1903 р. н., с. Лю-
бімовка Алатирського (нині Порецького) р-ну, 
Чувашия, РФ, росіянин, освіта середня. Про-
живав у с. Кукелево Блюхеровського (нині Ленін-
ського) р-ну, Єврейська автономна обл., РФ, ко-
місар військового складу № 82, ст. політрук. За-
арештований 07.06.1938 р. за ст.ст. 58-1 «б», 58-2, 
58-7, 58-8, 58-9, 58-11 КК РРФСР. 08.02.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5783).

Федай Дмитро Іванович, 1881 р. н., с. Курінь 
Бахмацького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Курінь, одноосібник. Заарештова-
ний 12.01.1933 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 20.03.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 16.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7567).

Федак Петро Андрійович, 1900 р. н., м. Борзна 

Борзнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Борзна, статистик. Заарештований 
16.03.1933 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. за ст. 54-11 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 14.09.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до ВТТ на 3 роки. На час другого 
арешту – секретар артілі будівельників. Заарештова-
ний 27.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 01.12.1937 р. за 
участь у діяльності української націоналістичної 
повстанської організації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 30.09.1989 р., 25.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10522, 10196).

Феденко Петро Григорович, 1882 р. н., с. Бор-
шна Прилуцького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Боршна, працював поден-
но. Заарештований 21.12.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
28.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 13.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11018).

Федій Микола Петрович, 1929 р. н., с. Коліс-
ники Прилуцького р-ну, українець, освіта серед-
ня спеціальна. Проживав за місцем дислока-
ції в.ч. 73565, командир взводу, лейтенант. За-
арештований 14.01.1952 р. як антирадянський 
елемент. 18.09.1953 р. справу припинено. Звіль-
нений 03.11.1953 р. Реабілітований 04.03.1958 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5207).

Федірко Василь Тимофійович, 1903 р. н., 
с. Канівщина Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Канівщина, одноосібник. Заарештований 
22.12.1929 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 22.02.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
Відбував покарання у Біломорсько-Балтійсько-
му ВТТ. Звільнений 30.01.1936 р. Реабілітований 
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11.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8573).

Федірко Степан Прокопович, 1908 р. н., 
с. Канівщина Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Канівщина, одноосібник. Заарештований 
22.12.1929 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 22.02.1930 р. за ст.ст. 54-8, 
54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 
років. Реабілітований 11.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8573).

Федірко Яків Прокопович, 1906 р. н., 
с. Канівщина Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Канівщина, одноосібник. Заарештова-
ний 22.12.1929 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 22.02.1930 р. за 
ст.ст. 54-8, 54-10 КК УСРР ув’язнений до конц-
табору на 5 років. Реабілітований 11.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8573).

Федоренко Василина Євдокимівна, 1895 р. н., 
с. Булахів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала у с. Євминка 
Остерського (нині Козелецького) р-ну, без певних 
занять. Заарештована 28.10.1950 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 2, 54-11, 54-14 КК УРСР. 27.04.1951 р. справу 
припинено. Померла у лікарні 25.02.1951 р. Реа-
білітована 23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6124).

Федоренко Василь Антонович, 1904 р. н., 
с. Гнідинці Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гнідинці, колгоспник. 
Заарештований 04.06.1938 р. За вироком Черні-
гівського облсуду від 07.04.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 2 роки. Реабілітований 10.04.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 250-п).

Федоренко Василь Сидорович, 1895 р. н., 
с. Калюжинці Варвинського (нині Срібнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Калюжинці, одноосібник. Заарештований 

24.11.1932 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 22.12.1932 р. за 
ст.ст. 54-8, 54-10 КК УСРР ув’язнений до конц-
табору на 3 роки. Реабілітований 05.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6555).

Федоренко Володимир Ігнатійович, 
1919 р. н., м. Ічня Ічнянського р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у м. Ічня, учень. За-
арештований 25.07.1937 р. За вироком спецколе-
гії Чернігівського облсуду від 13.10.1937 р. за 
ст. 54-12 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 1 рік. Реабілітований 11.08.1989 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14456-п).

Федоренко Володимир Михайлович, 
1891 р. н., с. Богданівка Прилуцького р-ну, украї-
нець, освіта середня. Проживав у с. Богданівка, 
вчитель. Заарештований 08.03.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 08.05.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ського націоналістичного угруповання застосо-
вана ВМП. Розстріляний 20.05.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9240).

Федоренко Єпіфан Макарович, 1876 р. н., 
с. Євминка Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Євмин-
ка, одноосібник. Заарештований 02.03.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.03.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 03.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3797).

Федоренко Іван Андрійович, 1885 р. н., 
с. Бахмач Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Бахмач, одноосібник. 
Заарештований 19.01.1930 р. за підозрою у на-
маганні скоїти вбивство. 12.02.1930 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. 10.06.1930 р. справу 
припинено. Реабілітований 23.07.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3008).

Федоренко Іван Дем’янович, 1882 р. н., 
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с. Калюжинці Варвинського (нині Срібнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Сокиринці Срібнянського р-ну, без певних 
занять. Заарештований 23.12.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 21.04.1938 р. за проведення антирадянської агі-
тації застосована ВМП. Розстріляний 11.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 11.09.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9171).

Федоренко Іван Захарович, 1870 р. н., с. Сло-
бідка Менського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав у с. Слобідка, чорноробочий. Заареш-
тований 01.10.1943 р. За вироком ВТ військ НКВД 
по Чернігівській обл. від 12.01.1945 р. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР засуджений до ВМП. За ухвалою 
ВК ВС СРСР від 21.02.1945 р. ВМП замінена 
на позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 08.08.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16497-п).

Федоренко Іван Микитович, 1906 р. н., 
с. Біловежі (нині с. Біловежі Перші) Бахмацько-
го р-ну,українець, освіта середня. Член ВЛКСМ. 
Проживав за місцем дислокації 7 ап 7 сд, 
червоноармієць. Заарештований 22.09.1930 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР. 23.02.1931 р. справу припине-
но. Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9974-п).

Федоренко Іван Михайлович, 1878 р. н., 
с. Смош Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Смош, 
одноосібник. Заарештований 15.12.1932 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
15.06.1933 р. попередню постанову змінено, поз-
бавлений права проживання в 12 пунктах. Звіль-
нений з-під варти. Реабілітований 05.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7080).

Федоренко Іван Силович, 1895 р. н., с. Го-
лубівка Прилуцького р-ну, українець, освіта 

початкова. Проживав за місцем роботи, ро-
бітник радгоспу. Заарештований 29.07.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 03.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Покарання відбував у Нижньо-Амурсько-
му ВТТ. Реабілітований 31.12.1957 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3247).

Федоренко Кирило Остапович, 1888 р. н., 
с. Голінка Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Голінка, одноосібник. 
Заарештований 24.02.1930 р. За вироком Коно-
топського окрсуду від 28.02.1930 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 1, 54-13 КК УСРР засуджений до ВМП. Розстрі-
ляний 14.03.1930 р. Реабілітований 29.12.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16288-п).

Федоренко Лука Якович, 1884 р. н., 
с. Озеряни Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Озеряни, одноосібник. 
Заарештований 14.03.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.01.1930 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
30.01.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12162).

Федоренко Лук’ян Михайлович, 1891 р. н., 
с. Галиця Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гали-
ця, одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 22.11.1930 р. за ст.ст. 7-54-13, 54-10 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 5 років. 
Реабілітований 16.03.1966 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9285-9286).

Федоренко Марко Іларіонович, 1886 р. н., 
с. Іванківці Срібнянського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Іванківці, одноосіб-
ник. Заарештований 03.02.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 16.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7568).
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Федоренко Матвій Трохимович, 1902 р. н., 
с. Журавка Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем служби, сержант. 
Заарештований 23.01.1942 р. За вироком ВТ 1 кавк 
від 02.03.1942 р. за ст. 54-10 КК УРСР засуджений 
до ВМП. За ухвалою ВТ Південного фронту від 
14.03.1942 р. ВМП замінена ув’язненням на 5 років. 
Покарання відбував у Приволзькому ВТТ. Загинув 
24.03.1943 р. Реабілітований 11.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14679-п).

Федоренко Михайло Михайлович, 1882 р. н., 
с. Смош Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта незакінчена вища. Проживав у 
с. Богданівка Прилуцького р-ну, вчитель. Заареш-
тований 08.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 08.05.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянського націона-
лістичного угруповання застосована ВМП. Роз-
стріляний 20.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9240).

Федоренко Олександр Григорович, 1896 р. н., 
с. Слобідка Менського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Слобідка, колгоспник. 
Заарештований 08.10.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.04.1944 р. виправданий. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 1751-п).

Федоренко Омелян Пимонович, 1901 р. н., 
с. Карабутове Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Конотопського р-ну Сумської 
обл.), українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Карабутове. Заарештований 17.09.1921 р. за 
службу в денікінській армії. 09.11.1921 р. звіль-
нений на підписку про невиїзд. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 22.05.1922 р. 
справу припинено за амністією. Реабілітований 
18.08.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 5746).

Федоренко Павло Костянтинович, 
1880 р. н., смт Ямпіль Глухівського повіту Чер-
нігівської губ. (нині Ямпільського р-ну Сум-
ської обл.), українець, освіта вища. Проживав 

у м. Чернігів, вчений архівіст Чернігівського 
крайового архіву, професор історії Чернігівсько-
го інституту народної освіти. Заарештований 
15.10.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 19.11.1930 р. 
справу припинено. На час другого арешту – 
службовець. Заарештований 14.10.1938 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
11.10.1939 р. за участь у діяльності антирадян-
ської націоналістичної повстанської організації 
висланий до Казахстану на 5 років. Звільнений 
14.10.1943 р. Реабілітований 16.05.1959 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9972-п, Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4055).

Федоренко Павло Михайлович, 1879 р. н., 
с. Журавка Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Журавка, одноосібник. 
Заарештований 11.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.04.1930 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 8 років. Реабілітований 04.09.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9121).

Федоренко Петро Омелянович, 1887 р. н., 
с. Голінка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Го-
лінка, колгоспник. Заарештований 16.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Коле-
гії ГПУ УСРР від 15.02.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 29.06.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6960).

Федоренко Петро Петрович. Проживав 
у м. Новгород-Сіверський. Заарештований 
16.10.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. 
19.02.1931 р. справу припинено. Звільнений 
10.02.1931 р. Реабілітований 29.06.1998 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 10850-п).

Федоренко Петро Платонович, 1886 р. н., 
с. Орлівка Холминського (нині Новгород-Сівер-
ського) р-ну, українець, неписьменний. Проживав 
у с. Козилівка Холминського (нині Корюківсько-
го) р-ну, чоботар. Заарештований 18.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
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ській обл. від 19.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянського куркульського угруповання 
передбачена ВМП. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10028).

Федоренко Семен Прокопович, 1912 р. н., 
с. Бахмач Бахмацького р-ну, українець, освіта се-
редня. Член ЛКСМУ. Проживав у с. Бахмач, вчи-
тель. Заарештований 12.10.1937 р. за ст.ст. 54-10, 
54-11 КК УРСР. 16.12.1937 р. справу припинено. 
Реабілітований 24.05.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2407).

Федоренко Сидір Павлович, 1887 р. н., 
с. Іванківці Срібнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Іванківці, одноосіб-
ник. Заарештований 31.01.1930 р. за ст.ст. 54-10, 
54-11 КК УСРР. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 13.07.1930 р. спра-
ву припинено. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8168).

Федоренко Степан Максимович, 1892 р. н., 
с. Ставиське Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Ставиське, колгоспник. 
Заарештований 11.03.1937 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 01.07.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 4 роки. Реабілітований 24.07.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14943-п).

Федорець Гнат Якович, 1888 р. н., м. Город-
ня Городнянського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Смяч-Луб’янка (нині с. Травне-
ве) Городнянського р-ну, колгоспник. Заарештова-
ний 10.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 26.11.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив колгоспного будівництва, ув’язнений 
до ВТТ на 8 років. Покарання відбував у Волзько-
му ВТТ. Реабілітований 25.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10164).

Федорець Захар Євдокимович, 1886 р. н., 
с. Кунашівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Бахмач Бахмацько-

го р-ну, сторож. Заарештований 16.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 05.05.1938 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстрі-
ляний 23.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9004).

Федорець Іван Каленикович, 1899 р. н., 
с. Полуботки Чернігівського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Полуботки, одно-
осібник. Заарештований 24.01.1933 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УСРР. 09.05.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 25.03.1996 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 494).

Федорець Михайло Данилович, 1894 р. н., 
с. Кунашівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Ніжин, робітник 
залізниці. Заарештований 30.01.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Київській обл. 
від 07.03.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної агітації застосована ВМП. Розстріляний 
25.03.1938 р. у м. Київ. Реабілітований 20.05.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7762).

Федорець Парасковія Єгорівна, 1906 р. н., 
с. Володимирівка Городнянського р-ну, українка, 
малописьменна. Проживала у с. Володимирівка, 
колгоспниця. Заарештована 01.02.1945 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
18.08.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР ув’язнена 
до ВТТ на 4 роки. Покарання відбувала у Ка-
рагандинському ВТТ. Реабілітована 22.03.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12034).

Федорищенко Павло Федорович, 1887 р. н., 
с. Киселівка Носівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Киселівка, одноосіб-
ник. Заарештований 08.03.1931 р. За постановою 
судової «трійки» при колегії ГПУ УСРР від 
25.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 5 років. Реабілітований 
16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8606).
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Федорін-Гурьєв Іван Григорович, 1887 р. н., 
с. Британи (нині с. Дуболугівка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Брита-
ни (нині с. Дуболугівка), рахівник. Заарештований 
08.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. Рішення 
по справі відсутнє. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 984).

Федорко Григорій Лукич, 1873 р. н., м. Борзна 
Борзнянського р-ну, росіянин, освіта початкова. 
Проживав у м. Борзна, селянин. Заарештований 
03.06.1921 р. За постановою Чернігівської губЧК 
від 13.08.1921 р. за співробітництво з денікін-
ськими каральними органами передбачена 
ВМП. Реабілітований 29.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12383).

Федорко Семен Прохорович, 1908 р. н., 
с. Шаповалівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у м. Конотоп Чернігів-
ської (нині Сумської) обл., студент агротехніку-
му. Заарештований 10.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
01.06.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 16.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8862).

Федорко Степан Митрофанович, 1897 р. н., 
с. Карпилівка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Карпилівка, одноосіб-
ник. Заарештований 18.12.1932 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив кол-
госпного будівництва. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 11.03.1933 р. 
справу закрито. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.3, спр. 875).

Федоров Мстислав Михайлович, 1888 р. н., 
м. Ніжин, росіянин, освіта середня. Проживав за 
місцем служби, червоноармієць. Заарештований 
30.10.1937 р. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 21.07.1939 р. за участь у діяльності 
антирадянської організації ув’язнений до ВТТ на 
8 років. Реабілітований 26.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11248).

Федоров Степан Маркович, 1891 р. н., 
с. Гринів Пустомитівського р-ну Львівської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сивухи 
Козелецького р-ну, колгоспник. Заарештований 
31.12.1937 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УРСР від 22.02.1938 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Вятсько-
му ВТТ. Звільнений 14.11.1947 р. Реабілітований 
09.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8839).

Федоровський Степан Максимович, 
1880 р. н., с. Іржавець Іваницького (нині Ічнян-
ського) р-ну, українець, письменний. Прожи-
вав у с. Іржавець, одноосібник. Заарештований 
03.04.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 11.05.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.03.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 586).

Федорук Олександр Леонтійович, 1881 р. н., 
Польща, українець, освіта вища. Проживав у с. Ве-
ресоч Куликівського р-ну, вчитель. Заарештова-
ний 27.06.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 21.09.1938 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 11.10.1957 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3221).

Федорчатенко Гаврило Кіндратович, 
1895 р. н., с. Журавка Варвинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Журав-
ка, одноосібник. Заарештований 30.08.1936 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 20.10.1936 р. справу 
припинено. Реабілітований 27.11.1997 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6218).

Федорченко Єгор Іванович, 1886 р. н., с. Не-
хаївка Коропського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Нехаївка, колгоспник. 
Заарештований 27.01.1937 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 29.05.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 3 роки. Реабілітований 11.05.1990 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 10-п).
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Федорченко Іван Арсентійович, 1887 р. н., 
с. Калюжинці Срібнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Калюжинці, 
одноосібник. Заарештований 17.06.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
16.08.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. За постановою «трійки» 
при ПП ОГПУ Північного краю від 17.07.1932 р. 
після відбуття терміну покарання висланий на 
спецпоселення до Північного краю. Реабілітова-
ний 03.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3607).

Федорченко Іван Павлович, 1890 р. н., 
м. Глухів Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), 
українець. Проживав у м. Глухів, безробітний. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу 
від 23.04.1920 р. за службу в денікінській армії 
засуджений до позбавлення волі на 3 роки. За 
вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
21.07.1920 р. термін покарання знижено до 1 ро-
ку позбавлення волі. За ухвалою Верховного 
Касаційного суду УСРР від 27.07.1920 р. виправ-
даний. Реабілітований 30.07.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 149).

Федорченко Іван Сергійович, 1897 р. н., с. Ка-
люжинці Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Калюжинці, колгоспник. 
Заарештований 14.09.1938 р. За вироком виїзної 
сесії Чернігівського облсуду від 10.02.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 19.12.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 234-п).

Федорченко Ілля Гаврилович, 1883 р. н., 
с. Буянки Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Буянки, одноосібник. 
Заарештований 31.03.1935 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 23.05.1935 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР засуджений до позбавлення во-
лі на 8 років. Реабілітований 20.10.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 1819-п).

Федорченко Митрофан Савович, 1899 р. н., 
с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Велика Загорівка, 

одноосібник. Заарештований 13.11.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
18.01.1930 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 05.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3730).

Федорченко Мойсей Корнійович, 1898 р. н., 
с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта домашня. Проживав у с. Велика Загорівка, 
селянин. Заарештований 13.06.1922 р. За вироком 
Чернігівського губревтрибуналу від 06.02.1923 р. за 
ст. 60 КК УСРР засуджений до позбавлення волі на 
5 років. За постановою від 14.07.1925 р. звільнений 
умовно-достроково. Реабілітований 31.05.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 5288).

Федорченко Олексій Ілліч, с. Буянки Ріп-
кинського р-ну, українець. Проживав у с. Буянки, 
селянин. Заарештований 02.02.1919 р. за співро-
бітництво з гетьманською владою. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 10.07.1919 р. 
справу припинено. Реабілітований 31.07.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 62).

Федорченко Остап Йосипович, 1900 р. н., 
с. Волосів Андрушівського р-ну Житомир-
ської обл., українець, малописьменний. Проживав 
у с. Вихвостів Тупичівського (нині Городнянсько-
го) р-ну, колгоспник. Заарештований 29.10.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.11.1937 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційного релігійного угруповання 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9952).

Федорченко Павло Корнійович, 1903 р. н., 
с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Велика Загорів-
ка, одноосібник. Заарештований 21.01.1930 р. За 
вироком Ніжинського окрсуду від 13.06.1930 р. 
за ст.ст. 54-8, 54-10 КК УСРР засуджений до 
ВМП. Реабілітований 10.08.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.33, спр. 19).
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Федорченко Петро Денисович, 1889 р. н., 
с. Павлівка Сумського повіту Харківської губ. 
(нині Білопільського р-ну Сумської обл.), росія-
нин, письменний. Проживав у м. Чернігів, селя-
нин. Заарештований 23.06.1921 р. За постановою 
Чернігівської губЧК від 16.11.1921 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності застосована 
ВМП. Розстріляний 16.11.1921 р. Реабілітований 
20.12.1994 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12149).

Федорченко Петро Петрович, 1910 р. н., с. Но-
ві Боровичі Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта незакінчена вища. Проживав у 
с. Нові Боровичі, вчитель математики. Заареш-
тований 10.06.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 22.10.1937 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної організа-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував у Байкало-Амурському ВТТ. Реабілі-
тований 30.04.1958 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3321).

Федорченко Прокопій Андрійович, 
1894 р. н., с. Нові Боровичі Щорського (нині 
Сновського) р-ну, українець, освіта середня. Про-
живав у с. Нові Боровичі, вчитель. Заарешто-
ваний 20.02.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 14.08.1937 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної організа-
ції передбачена ВМП. Реабілітований 27.01.1959 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9049-9057).

Федорченко Серафима Аврамівна, 1892 р. н., 
с. Постовбиця (приєднано до с. Вербичі) Ріпкин-
ського р-ну, українка, освіта початкова. Прожива-
ла у с. Буянки Ріпкинського р-ну, домогосподар-
ка. Заарештована 11.09.1936 р. За вироком спец-
колегії Чернігівського облсуду від 20.01.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджена до позбавлення 
волі у ВТТ на 3 роки. Реабілітована 12.10.1990 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 125-п).

Федорченко Степан Іовович, 1899 р. н., 
с. Ручки Роменського (нині Гадяцького) р-ну Пол-
тавської обл., українець, освіта незакінчена ви-

ща. Проживав у м. Чернігів, юристконсульт. За-
арештований 16.10.1937 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 17.11.1937 р. 
за участь у діяльності антирадянської української 
націоналістичної організації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 24.08.1955 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1548).

Федорченко Тихон Костянтинович, 1904 р. н., 
с. Радянська Слобода (нині с. Трисвятська Сло-
бода) Чернігівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Радянська Слобода (нині 
с. Трисвятська Слобода), робітник. Заарештова-
ний 21.01.1933 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 20.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 16.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7569).

Федорченко Филимон Савич, 1883 р. н., 
с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Велика Загорівка, 
одноосібник. Заарештований 16.10.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 23.11.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висла-
ний до Північного краю на 3 роки. Реабілітова-
ний 07.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3614).

Федоряк Іван Трохимович, 1909 р. н., с. Нова 
Гребля Роменського повіту Полтавської губ. (ни-
ні Роменського р-ну Сумської обл.), українець, 
малописьменний. Проживав у с. Нетяжине Яблу-
нівського р-ну (нині с. Нетяжино Прилуцько-
го р-ну), одноосібник. Заарештований 06.10.1943 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою від 
26.12.1943 р. направлений до спецтабору № 258 
м. Харків для подальшої фільтрації. Реабілітова-
ний 25.11.1996 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 771).

Федосенко Герасим Васильович, 1893 р. н., 
с. Хлоп’яники Понорницького (нині Сосницько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Хлоп’яники, колгоспник. Заарештований 
12.09.1939 р. За вироком виїзної сесії Чернігівського 
облсуду від 27.11.1939 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 
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КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 6 років. Реабілітований 29.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15895-п).

Федосенко Дем’ян Ілліч, 1885 р. н., с. Риків 
Козелецького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Козелець Козелецького р-ну, касир 
Козелецького відділення держбанку. Заарештова-
ний 16.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 23.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
02.04.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3324).

Федосенко Іван Васильович, 1883 р. н., 
с. Жовідь Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Жо-
відь, одноосібник. Заарештований 22.04.1938 р. За 
вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду від 
10.11.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
10.04.1992 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 425).

Федосенко Павло Опанасович, 1889 р. н., 
с. Турець (нині с. Турівка) Корюківського р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Старі 
Боровичі Щорського (нині Сновського) р-ну, 
вчитель. Заарештований 11.03.1938 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 06.03.1939 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 30.08.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15093-п).

Федосенко Яків Гаврилович, 1890 р. н., 
с. Хлоп’яники Понорницького (нині Сосницько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Хлоп’яники, тесля. Заарештований 28.03.1946 р. 
За вироком Чернігівського облсуду від 23.08.1946 р. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 27.11.1995 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17226-п).

Федосєєв Василь Ілліч, 1886 р. н., с. Вільне 
Коропського р-ну, українець, освіта середня. 

Проживав у м. Ніжин, землеупорядник. Заареш-
тований 07.03.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 
25.07.1938 р. справу припинено. Заарештований 
30.01.1945 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 14.04.1945 р. за ст.ст. 54-2, 
54-3 КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 29.05.1997 р., 16.06.1992 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 2390, ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15822-п).

Федосєєв Олексій Ілліч, 1888 р. н., с. Вільне 
Коропського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Кролевець Кролевецького р-ну 
Чернігівської (нині Сумської обл.), помічник 
бухгалтера. Заарештований 25.07.1933 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 05.03.1934 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до ВТТ на 5 років. Реабілітований 
14.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8586-8588).

Федосієнко Авакум Степанович, 1882 р. н., 
с. Курганське Козелецького р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Курганське, одно-
осібник. Заарештований 17.10.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 11.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
11.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9489).

Федосієнко Кузьма Хомич, 1910 р. н., с. Пе-
курівка Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Пекурівка, одноосіб-
ник. Заарештований 06.01.1933 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УСРР. 17.05.1933 р. звільнений на підпис-
ку про невиїзд. Рішення по справі відсутнє. Реабі-
літований 27.11.1996 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 890).

Федосов Володимир Іванович, 1904 р. н., 
c. Кам’янка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Кам’ян-
ка, одноосібник. Заарештований 11.04.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 22.09.1932 р. справу направле-
но прокурору на припинення. Рішення по справі 
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відсутнє. Реабілітований 25.12.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 856).

Федосов Георгій Семенович, 1873 р. н., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Черні-
гів, представник Чернігівського губпродкому в 
Остерському повіті. Заарештований 28.04.1919 р. 
за службу в денікінській варті. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 13.08.1919 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.11.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 427).

Федосов Юхим Ксенофонтович, 1911 р. н., 
с. Тимоновичі Семенівського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Тимоновичі, 
колгоспник. Заарештований 08.10.1937 р. За ви-
роком спецколегії Чернігівського облсуду від 
14.01.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. Реа-
білітований 27.06.1966 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 10447-п).

Федосов Яків Данилович, 1883 р. н., 
с. Хрипівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Хрипівка, одноосібник. 
Заарештований 21.01.1933 р. За постановою «трій-
ки» при колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. за 
ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки умовно. На час другого арешту – колгосп-
ник. Заарештований 29.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
17.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колоспного будівницт-
ва, застосована ВМП. Розстріляний 10.12.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 17.06.1958 р., 
14.09.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3973-3985, 11899).

Федукович Єгор Григорович, 1890 р. н., 
с. Виголовичі Мядельського р-ну Мінської обл., 
Білорусь, освіта початкова. Проживав у м. Глу-
хів Глухівського повіту Чернігівської губ. (нині 
Сумської обл.), червоноармієць. Заарештований 
02.12.1919 р. за службу в денікінській армії. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
05.08.1920 р. справу припинено. Реабілітований 

30.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 142).

Федун Григорій Андрійович, 1892 р. н., 
с. Підгородне Тернопільського р-ну Волин-
ської губ. (нині Тернопільської обл.), українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Ніжин, майстер 
залізничного шляху. Заарештований 28.02.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Київ-
ській обл. від 05.11.1937 р. за проведення контр-
революційної діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Покарання відбував в Онезькому ВТТ. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 10.04.1943 р. термін покарання знижено до 
фактично відбутого. Реабілітований 08.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8849).

Федун Федот Антонович, 1873 р. н., м. Ічня 
Ічнянського р-ну, українець, освіта середня. Про-
живав у м. Ічня, одноосібник. Заарештований 
20.10.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 10.10.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 20.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2515).

Федурека Дмитро Євдокимович, 1878 р. н., 
с. Біловежі (нині с. Біловежі Перші) Бахмацько-
го р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Біловежі (нині с. Біловежі Перші), селянин. 
Заарештований 10.08.1920 р. За постановою ко-
легії губЧК від 28.10.1920 р. за участь у контр-
революційному заколоті ув’язнений до концтабо-
ру на 1 рік умовно. Реабілітований 27.12.1991 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11885).

Федченко Аврам Федорович, 1890 р. н., с. Сер-
гіївка Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сухо-
ліски Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, па-
січник. Заарештований 23.04.1936 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. 14.07.1936 р. справу припинено. 
Реабілітований 19.02.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1215).

Федченко Андрій Корнійович, 1888 р. н., 
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м. Носівка Носівського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 30.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 08.05.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 31.10.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4615).

Федченко Андрій Петрович, 1889 р. н., с. Ле-
меші Козелецького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Лемеші, колгоспник. За-
арештований 25.09.1943 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 23.05.1944 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітований 26.12.1995 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17243-п).

Федченко Василь Матвійович, 1895 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, чорноробочий. Заарештований 
18.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 31.03.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 07.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 16.01.1960 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10256).

Федченко Григорій Андрійович, 1912 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Носівка, без певних 
занять. Заарештований 16.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
19.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
09.01.1980 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8092).

Федченко Дмитро Якович, 1904 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта початкова. Проживав у м. Ме-
на Менського р-ну, службовець. Заарештований 
20.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 14.11.1937 р. за участь у 
діяльності антирадянської організації застосова-
на ВМП. Розстріляний 21.11.1937 р. Реабілітова-
ний 20.02.1965 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7853).

Федченко Єлисей Ісакович, 1859 р. н., 
с. Юринівка Новгород-Сіверського повіту Чернігів-
ської губ. (нині с. Степне Ямпільського р-ну Сум-
ської обл.), українець. Проживав у с. Юринів-
ка (нині с. Степне), селянин. Заарештований 
17.05.1920 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності. 10.07.1920 р. звільнений під заставу. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 03.12.1921 р. справу припинено за амністією. 
Реабілітований 29.01.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1282).

Федченко Захарій Захарович, 1882 р. н., 
с. Лемеші Козелецького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Лемеші, одноосіб-
ник. Заарештований 30.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
11.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 26.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6035).

Федченко Іван Микитович, 1899 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, чорноробочий. Заарештований 
27.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 01.12.1937 р. за проведен-
ня антиколгоспної агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11592).

Федченко Максим Єлисейович, 1890 р. н., 
с. Юринівка Новгород-Сіверського повіту Чер-
нігівської губ. (нині с. Степне Ямпільського р-ну 
Сумської обл.), українець. Проживав у с. Юринів-
ка (нині с. Степне), селянин. Заарештований 
17.05.1920 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності. 10.07.1920 р. звільнений під заставу. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 03.12.1921 р. справу припинено за амністією. 
Реабілітований 29.01.1999 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1282).

Федченко Микола Власович, 1884 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 11.02.1930 р. За постановою 
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особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
25.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11033).

Федченко Микола Якович, 1910 р. н., с. Бі-
лоцерківці Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Білоцерківці, одноосібник. Заарештований 
24.10.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 02.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 16.11.1988 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8132).

Федченко Мотрона Захарівна, 1920 р. н., 
с. Білоцерківці Новобасанського (нині Боброви-
цького) р-ну, українка, освіта початкова. Прожива-
ла у с. Білоцерківці, колгоспниця. 12.03.1944 р. взя-
та на підписку про невиїзд. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 17.03.1945 р. 
як член сім’ї зрадника Батьківщини вислана до 
Північно-Казахстанської обл. Казахської РСР на 3 
роки. Реабілітована 28.02.1995 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12256).

Федченко Павло Федорович, 1898 р. н., 
с. Степові Хутори Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Степові Хутори, 
одноосібник. Заарештований 04.03.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
05.07.1929 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 23.10.1989 р. 
(Держархів Чернігівської облас-ті, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3759).

Федченко Павло Якович, 1890 р. н., м. Носів-
ка Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Боротьба Прилуцького р-ну, 
одноосібник. Заарештований 03.02.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 29.05.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Покаран-
ня відбував у Карагандинському ВТТ. Реабілітова-
ний 11.09.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11105).

Федченко Петро Федорович, 1886 р. н., м. Но-
сівка Носівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Степові Хутори Носівсько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 09.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 18.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 25.07.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5158).

Федченко Федір Омелянович, 1898 р. н., с. Ку-
рінь Бахмацького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Курінь, вантажник. Заарештова-
ний 02.11.1933 р. за ст. 54-13 КК УСРР. 11.12.1933 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 22.03.1934 р. 
справу припинено. Заарештований 30.09.1937 р. 
за ст.ст. 54-6, 54-10 КК УРСР. 13.01.1938 р. звіль-
нений на підписку про невиїзд. 13.01.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 18.04.1997 р., 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2153, 1357). 

Федченко Федір Якович, 1893 р. н., смт Вар-
ва Варвинського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у смт Варва, колгоспник. Заарешто-
ваний 08.03.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11, 54-13 КК 
УРСР. 09.03.1939 р. справу припинено. Реабілі-
тований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6227).

Федчун Павло Антонович, 1883 р. н., 
смт Мала Дівиця Малодівицького (нині Прилу-
цького) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у смт Мала Дівиця, конюх. Заарештований 
21.06.1948 р. За вироком Чернігівського облсу-
ду від 28.08.1948 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 10 ро-
ків. Реабілітований 21.01.1993 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16045-п).

Федь Василь Артемович, 1893 р. н., с. Євмин-
ка Козелецького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Євминка, колгоспник. Заарешто-
ваний 16.11.1937 р. За постановою «двійки» від 
28.12.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 08.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.10.1967 р. (Держ-
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архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7994).

Федь Семен Гурійович, 1891 р. н., м. Бере-
зань Київської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Бобровиця Бобровицького р-ну, 
машиніст водокачки. Заарештований 12.10.1943 р. 
За вироком ВТ Південно-Західної залізниці від 
19.01.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 13.06.1989 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14451-п).

Федько Василь Гаврилович, 1912 р. н., 
с. Шняківка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем навчання, курсант. 
Заарештований 20.02.1935 р. За вироком ВТ 7 ск 
Українського ВО від 23.03.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УСРР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 3 роки. Реабілітований 30.08.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15088-п).

Федько Кузьма Іванович, 1888 р. н., с. Бри-
тани Комарівського р-ну (нині с. Дуболугівка 
Ніжинського р-ну), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Британи (нині с. Дуболугівка), 
рахівник. Заарештований 09.03.1938 р. За виро-
ком виїзної сесії Чернігівського облсуду від 
19.03.1939 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
23.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15187-п).

Федько Сергій Омелянович, 1892 р. н., с. Обо-
лоння Коропського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Гута Коропського р-ну, 
конюх. Заарештований 12.02.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 23.04.1938 р. за участь у діяльності антира-
дянського куркульського угруповання застосо-
вана ВМП. Розстріляний 14.05.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 02.04.1958 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3320).

Федько Яків Гаврилович, 1884 р. н., с. Іванів-
ка Семенівського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Зелений Гай Семенівського р-ну, 

колгоспник. Заарештований 03.03.1945 р. За ви-
роком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. 
від 07.06.1945 р. за ст.ст. 54-3, 54-10 ч. 2 з санкції 
ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбавлення во-
лі у ВТТ на 10 років. Реабілітований 26.06.1995 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17093-п).

Федьков Єгор Дмитрович, 1893 р. н., с. Жадо-
ве Семенівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Жадове, стрілочник. Заарештова-
ний 07.12.1932 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 01.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 17.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7300).

Федьков Кирило Павлович, 1897 р. н., 
с. Жадове Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Жадове, одноосібник. За-
арештований 14.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 06.03.1930 р. справу припинено. Заарештова-
ний 10.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 24.04.1938 р. 
за участь у діяльності антирадянського куркуль-
ського угруповання застосована ВМП. Розстрі-
ляний 21.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 28.05.1998 р., 07.10.1961 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5533, 4809).

Федьков Никифор Данилович, 1899 р. н., 
с. Жадове Семенівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Жадове, одноосібник. 
Заарештований 15.08.1931 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
03.02.1932 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. На час другого 
арешту – мешканець с. Миколаївка Семенівсько-
го р-ну, колгоспник. Заарештований 27.07.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 10.12.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 26.08.1989 р., 18.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10065, 9390).

Федьков Петро Іванович, 1894 р. н., с. Жадо-
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Реабілітовані історією. Чернігівська область

ве Семенівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Новгород-Сіверський, тес-
ля. Заарештований 24.02.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
13.04.1938 р. за участь у діяльності антирадян-
ського куркульського угруповання застосована 
ВМП. Розстріляний 27.04.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 04.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9555).

Федюк Ганна Федорівна, 1907 р. н., 
смт Дмитрівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, українка, освіта початкова. Проживала 
у смт Дмитрівка, домогосподарка. Заарештована 
10.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 10.04.1942 р. 
справу припинено. Реабілітована 26.02.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9992-п).

Федюрко Омелян Олексійович, 1895 р. н., 
с. Комарівка Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Комарівка, одноосібник. Заарештований 
23.10.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за ст. 54-10
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки. 
Відбував покарання у Свірському ВТТ, звільнений у 
1935 р. За постановою особливої наради при Коле-
гії ГПУ УСРР від 28.06.1933 р. після відбуття термі-
ну покарання висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 23.05.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5670).

Федюрко Федір Михайлович, 1875 р. н., 
с. Комарівка Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Комарівка, одноосібник. Заарештований 
14.02.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 26.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 20.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5201).

Федюрко [Федірко] Никифор Іванович, 
1902 р. н., с. Комарівка Комарівського (нині Бор-
знянського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Комарівка, колгоспник. Заарешто-

ваний 24.05.1940 р. За вироком виїзної сесії Чер-
нігівського облсуду від 13.08.1940 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Реабілітований 13.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14770-п).

Федяй Петро Іванович, 1886 р. н., с. Нехаївка 
Коропського р-ну, українець, письменний. Прожи-
вав у с. Нехаївка, без певних занять. Заарештова-
ний 27.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.12.1937 р. 
за проведення контрреволюційної агітації ув’яз-
нений до ВТТ на 10 років. За постановою «трій-
ки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
08.05.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції серед в’язнів застосована ВМП. Розстріля-
ний 21.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
28.02.1992 р., 23.07.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1499, Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.1, спр. 967).

Фейгін Борис Григорович, 1922 р. н., м. Чер-
нігів, єврей, освіта вища. Член КПРС. Прожи-
вав у м. Чернівці, військовий лікар, майор медич-
ної служби. Заарештований 21.12.1952 р. За виро-
ком ВТ Львівського гарнізону від 07.04.1953 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 25 років, позбавле-
ний військового звання, нагород. За ухвалою ВТ 
Прикарпатського ВО від 25.04.1953 р. попередній 
вирок скасовано, справу передано на новий роз-
гляд. 13.06.1953 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 22.08.1956 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10326-п).

Фейгін Шмуель Борухович, 1898 р. н., 
смт Сосниця Сосницького р-ну, єврей, освіта 
середня. Проживав у Київській обл., службовець. 
Заарештований 21.09.1926 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 19.11.1926 р. 
за ст. 61 КК УСРР висланий до Сибіру на 3 роки. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 07.01.1927 р. попередню постанову 
змінено, передбачено вислання до Палестини. 
За постановою від 03.03.1927 р. позбавлений 
волі на 5 років у м. Тобольськ. За постановою від 
23.12.1927 р. термін покарання знижено на 1/4. 



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

487

Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12397).

Фелиш Олександр Альбертович, 1885 р. н., 
м. Чернігів, єврей, освіта початкова. Проживав 
у м. Чернігів, службовець Чернігівської губЧК. 
Заарештований 27.03.1919 р. За вироком Черні-
гівського губревтрибуналу від 12.05.1919 р. за 
проведення антирадянської агітації засуджений 
до позбавлення волі на 3 місяці. Реабілітований 
28.11.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 512).

Фелінський Мартин Петрович, 1904 р. н., 
с. Сусли Новоград-Волинського р-ну Київської 
(нині Житомирської) обл., поляк, освіта середня. 
Проживав у м. Прилуки, вагар. Заарештований 
02.06.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Київській обл. від 30.09.1938 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності застосована 
ВМП. Розстріляний 04.10.1938 р. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11295).

Фельдман Айзік Мойсейович, 1893 р. н., 
м. Корсунь-Шевченківський Київської (нині 
Черкаської) обл., єврей, освіта домашня. Прожи-
вав у м. Семенівка Семенівського р-ну, керів-
ник заготконтори «Плодовоч». Заарештований 
31.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівський обл. від 03.05.1938 р. за участь 
у діяльності української контрреволюційної 
націоналістичної організації застосовано ВМП. 
Розстріляний 19.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 18.10.1958 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3745).

Фельдман Нахтман Хаімович, 1909 р. н., 
Польща, єврей, освіта початкова. Проживав у 
м. Чернігів, слюсар. Заарештований 26.11.1937 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 16.12.1937 р. за проведення контр-
революційної діяльності ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 19.05.1956 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2120).

Фельфнер Євдоким Іванович, 1895 р. н., 

м. Батурин Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Батурин, робітник 
артілі. Заарештований 17.12.1937 р. За постано-
вою «двійки» від 03.02.1938 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Покарання відбував в Івдельському ВТТ. 
Реабілітований 15.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8451).

Фененко Іван Осипович, 1886 р. н., с. Гайворон 
Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, візник. Заарештований 
14.10.1930 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 04.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 28.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3873).

Фененко-Дунаєвська Розалія Мойсеївна, 
1899 р. н., м. Лохвиця Лохвицького р-ну Полтав-
ської обл., єврейка, освіта середня. Проживала у 
м. Ніжин, фармацевт. Заарештована 08.12.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР від 
11.02.1938 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
ув’язнена до ВТТ на 8 років. Відбувала покарання 
у Темніковському ВТТ. Реабілітована 23.10.1956 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2609).

Фенно Григорій Петрович, 1891 р. н., 
с. Стара Рудня Городнянського (нині Сновсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Стара Рудня, голова сільради. Заарештований 
05.12.1932 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 16.03.1933 р. за ст. 54-10
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. За постановою судової «трійки» УГБ НКВД 
УСРР від 22.03.1935 р. звільнений достроково. 
Реабілітований 29.06.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6961).

Фенно Фока Семенович, 1853 р. н., с. Стара 
Рудня Городнянського (нині Сновського) р-ну. Про-
живав у с. Стара Рудня, селянин. Заарештований 
23.10.1921 р. за проведення антирадянської агіта-
ції. За постановою Чернігівського губревтрибуна-
лу від 02.11.1921 р. справу припинено. Реабілітова-
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ний 25.03.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 2732).

Фенота [Фінота] Юхим Кузьмич, 
1903 р. н., с. Стрільники Бахмацького р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Суховодка 
Борзнянського р-ну, одноосібник. Заарештова-
ний 19.01.1933 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 07.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 
роки. Заарештований 09.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив заходів партії, ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 18.07.1989 р., 
24.01.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7195, 3949).

Фенько Андрій Степанович, 1900 р. н., с. Пли-
ски Бахмацького (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Плис-
ки, вантажник. Заарештований 29.03.1938 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. 20.04.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 20.02.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5061).

Фенюк Василь Петрович, 1899 р. н., 
с. Козацьке Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Козацьке, одноосібник. Заарештований 
21.03.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 05.07.1929 р. за ст. 58-10 КК 
РСФРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 03.07.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3604).

Фенюк Михайло Іванович, 1913 р. н., 
с. Козацьке Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації 130 будб, червоноармієць. 
Заарештований 06.03.1937 р. За вироком ВТ КВО 
від 14.06.1937 р. за ст.ст. 17-54-8, 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 5 ро-
ків. Реабілітований 10.04.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17341-п).

Фенюк Петро Петрович, 1878 р. н., с. Козацьке 

Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Коза-
цьке, одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 05.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висла-
ний до Північного краю на 5 років. Реабілітова-
ний 12.06.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6795).

Ферар Петро Петрович, 1892 р. н., м. Ві-
день, Австрія, румун, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Прилуки, робітник. Заарештований 
16.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 09.02.1938 р. за ст. 54-10 КК 
УРСР ув’язнений до ВТТ на 10 років. Загинув 
10.12.1945 р. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8632).

Фесай Дмитро Петрович, 1898 р. н., с. Яблу-
нівка Прилуцького р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Яблунівка, одноосібник. 
Заарештований 27.12.1932 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
01.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 18.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7196).

Фесай Олексій Петрович, 1902 р. н., с. Яблу-
нівка Прилуцького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Яблунівка, одноосібник. За-
арештований 02.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
15.01.1933 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
20.01.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
23.11.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 9521-п).

Фесенко Андрій Володимирович, 1884 р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Носелівка, одноосібник. 
Заарештований 27.02.1934 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
19.04.1934 р. справу припинено в зв’язку зі смертю 
обвинуваченого. Помер 01.04.1934 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8951).

Фесенко Василь Якович, 1891 р. н., с. Лихачів 
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Носівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Без постійного місця проживання, без певних за-
нять. Заарештований 06.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
18.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9364).

Фесенко Іван Юхимович, 1912 р. н., с. Кома-
рівка Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, робітник. Заарештований 12.08.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 08.09.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив заходів 
партії, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10739).

Фесенко Йосип Миколайович, 1899 р. н., 
с. Сенча Лохвицького р-ну Полтавської обл., 
українець. Проживав у м. Чернігів, директор 
школи для сліпих. Заарештований 18.04.1938 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 11.10.1939 р. за участь у діяльності 
антирадянської організації ув’язнений до ВТТ на 
5 років. Реабілітований 02.06.1956 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2089).

Фесенко Маркіян Матвійович, 1892 р. н., 
с. Комарівка Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Комарівка, статистик. Заарештований 
04.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 01.12.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 24.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10195).

Фесенко Микола Олексійович, 1914 р. н., 
с. Іржавець Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с-щі ім. Ла-
зо Хабаровського краю, РФ, комірник. Заареш-
тований 06.05.1950 р. За постановою особливої 
наради при МГБ СРСР від 09.09.1950 р. за 
ст.ст. 17-58-8, 58-10, 58-11 КК РРФСР висланий 

на поселення до району Колими на Далекій 
Півночі. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10562).

Фесенко Михайло Данилович, 1892 р. н., 
с. Ряшки Іваницького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ряш-
ки, одноосібник. Заарештований 31.10.1930 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 20.01.1931 р. справу при-
пинено. Реабілітований 30.01.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9835).

Фесенко Олександр Іванович, 1880 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Борзна, рахівник. За-
арештований 09.03.1938 р. За вироком спецколе-
гії Чернігівського облсуду від 20.08.1938 р. за 
ст. 54-10 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 7 років. Відбував покарання у Каргопольському 
ВТТ, загинув у 1943 р. Реабілітований 27.04.1962 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 6485-п).

Фесенко Павло Григорович, 1892 р. н., с. Со-
киринці Срібнянського р-ну, українець, освіта се-
редня. Член ВКП(б). Проживав у м. Іркутськ, РФ, 
начальник 4 військового авіатехнічного училища, 
комбриг. Заарештований 30.06.1938 р. за ст.ст. 58-1 
«б», 58-7, 58-8, 58-11 КК РРФСР. 13.04.1940 р. справу 
припинено. Реабілітований 18.12.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5486).

Фесенко Павло Семенович, 1893 р. н., с. Ма-
лий Самбір Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Конотопського р-ну Сумської обл.), 
українець, малописьменний. Проживав у м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, без певних занять. Заарештований 
10.02.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 19.03.1930 р. як соціально-
небезпечний елемент ув’язнений до концтабору 
на 3 роки. Реабілітований 11.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10642).

Фесенко Петро Григорович, 1884 р. н., 
с. Боршна Прилуцького р-ну, українець. Прожи-
вав у с. Боршна, одноосібник. Заарештований 
27.01.1930 р. За постановою судової «трійки» при 
Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. за ст.ст. 54-8, 
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54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 5 
років. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9515).

Фесенко Петро Матвійович, 1905 р. н., 
с. Комарівка Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Комарівка, одноосібник. Заарештова-
ний 19.12.1932 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 16.03.1933 р. за ст.ст. 54-2,
54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 5 ро-
ків. Реабілітований 27.03.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8251-8254).

Фесенко Семен Калістратович, 1906 р. н., 
с. Євлашівка (нині с. Красносільське) Борзнянсько-
го р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
с. Євлашівка (нині с. Красносільське), одноосіб-
ник. Заарештований 25.04.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
17.08.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
02.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6356).

Фесенко Семен Федорович, 1898 р. н., 
с. Боршна Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Боршна, одноосібник. За-
арештований 26.01.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. 
за ст.ст. 54-8, 54-10 КК УСРР позбавлений волі на 
5 років. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9515).

Фесенко Степан Михайлович, 1903 р. н., 
с. Євлашівка (нині с. Красносільське) Борзнянсько-
го р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Євлашівка (нині с. Красносільське), колгосп-
ник. Заарештований 30.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
22.10.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9961).

Фесенко Устим Трохимович, 1870 [1878] р. н., 
с. Носелівка Борзнянського р-ну, українець, осві-

та початкова. Проживав у с. Носелівка, одноосіб-
ник. Заарештований 26.02.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
20.05.1931 р. за участь у діяльності антирадян-
ського сектантського угруповання висланий до 
Північного краю на 3 роки умовно. Заарештова-
ний 17.12.1932 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 03.02.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 29.12.1989 р., 31.07.1989 р. 
(Держархів Сумської області, ф. Р-7641, оп.3, 
спр. 218, Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 7301).

Фесенко Юхим Петрович, 1895 р. н., с. Ко-
марівка Ніжинського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ко-
марівка, безробітний. Заарештований 14.01.1933 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 16.03.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітова-
ний 27.03.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8251-8254).

Фесик Данило Карпович, 1884 р. н., с. Заїзд 
Прилуцького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Заїзд, одноосібник. Заарештований 
03.05.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. За пос-
тановою Прилуцького окрсуду від 24.06.1930 р. 
з-під варти звільнений. Реабілітований 29.06.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9645).

Фесик Омелян Харитонович, 1884 р. н., 
с. Вересоч Куликівського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Вересоч, робітник лісниц-
тва. Заарештований 27.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 04.12.1937 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10924).

Фесик Платон Харитонович, 1874 р. н., 
с. Вересоч Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Вересоч, одноосіб-
ник. Заарештований 12.12.1932 р. За постановою 
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особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
11.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 19.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7497).

Фесюк Микола Михайлович, 1902 р. н., 
с. Виблі Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Виблі, селянин. 
Заарештований 22.11.1928 р. За вироком Черні-
гівського окрсуду від 24.05.1929 р. за ст. 54-8 КК 
УСРР висланий за межі Чернігівської, Конотоп-
ської, Ніжинської, Глухівської, Київської округ на 
5 років. Реабілітований 26.06.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-328, оп.6, спр. 193).

Фесюк Сильвестр Юхимович, 1889 р. н., 
с. Сираї Козелецького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Сираї, без певних 
занять. Заарештований 29.07.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 14.08.1937 р. за участь у діяльності контр-
революційної повстанської організації застосова-
на ВМП. Розстріляний 22.08.1937 р. Реабілітова-
ний 23.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8721).

Фесюн Антон Авксентійович, 1883 р. н., 
с. Березанка Ніжинського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Березанка, одно-
осібник. Заарештований 08.10.1929 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 18.01.1930 р. за ст.ст. 58-10, 58-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова-
ний 26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9649).

Фесюн Василь Васильович, 1891 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта початкова. Член ВКП(б) 
з 1918 р. Проживав у м. Ніжин, службовець. За-
арештований 23.06.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 1, 
54-11 КК УРСР. 17.02.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 19.02.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1220).

Фесюн Герасим Федорович, с. Степанівка 
Борзнянського р-ну, українець, освіта початкова. 

Проживав у с. Степанівка, селянин. Заарештова-
ний 28.05.1922 р. за проведення антирадянської 
агітації. За постановою Чернігівського губрев-
трибуналу від 02.07.1922 р. справу припинено за 
недоведеністю складу злочину. Реабілітований 
30.05.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 5112).

Фесюн Григорій Васильович, 1911 
[1912] р. н., с. Куковичі Менського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Куковичі, 
одноосібник. Заарештований 29.10.1931 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 03.02.1932 р. за ст.ст. 54-10, 56-17 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки. На 
час другого арешту – мешканець с. Максаки 
Менського р-ну. Заарештований 29.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 01.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої проти заходів 
радянської влади, ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 29.05.1989 р., 29.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6361, 10660).

Фесюн Дем’ян Якимович, 1886 р. н., 
с. Низківка Сновського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Низківка, одноосіб-
ник. Заарештований 17.02.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.10.1932 р. за ст. 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9885).

Фесюн Дмитро Петрович, 1898 р. н., 
с. Яблунівка Прилуцького р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у с. Яблунівка, одноосіб-
ник. Заарештований 27.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
01.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 18.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7196).

Фесюн Іван Васильович, 1882 р. н., м. Ніжин, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
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жин, пресвітер громади баптистів. Заарештований 
25.02.1936 р. За вироком спецколегії Чернігівсько-
го облсуду від 23.05.1936 р. за ст. 54-4 КК УСРР 
засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 19.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14742-п).

Фесюн Олексій Авксентійович, 1878 
[1876] р. н., с. Березанка Ніжинського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Березан-
ка, одноосібник. Заарештований 08.10.1929 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 18.01.1930 р. за ст.ст. 58-10, 58-11 КК РСФРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Заарештований 
16.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 19.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 26.08.1989 р., 27.03.1990 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9649, 1271).

Фесюн Павло Васильович, 1893 р. н., м. Ні-
жин, українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, службовець. Заарештований 22.06.1938 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР. 28.12.1938 р. справу 
припинено. Реабілітований 19.02.1997 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1314).

Фесюн Павло Герасимович, 1882 р. н., 
м. Мена Менського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Мена, без певних за-
нять. Заарештований 27.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 15.05.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1620).

Фесюн Пилип Григорович, 1897 р. н., с. Ку-
ковичі Менського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації 1423 сапб 20 сапбр, 
червоноармієць. Заарештований 30.06.1942 р. За 
вироком ВТ 20 сапбр від 16.07.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 18.07.1942 р. Реабілітова-
ний 12.12.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15638-п).

Фещенко Володимир Митрофанович, 
1890 р. н., с. Юрівка Конотопського повіту Чер-
нігівської губ. (нині Конотопського р-ну Сум-
ської обл.), українець. Проживав у с. Юрівка, се-
лянин. Заарештований 29.01.1919 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності. За постано-
вою Конотопського ревтрибуналу від 03.03.1919 р. 
виправданий. Реабілітований 31.07.1998 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 191).

Фещенко Григорій Кирилович, 1889 
[1892] р. н., с. Озеряни Бобровицького р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Озеряни, 
рахівник. Заарештований 13.03.1929 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 26.01.1930 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. На час другого 
арешту – бухгалтер. Заарештований 16.02.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 31.03.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянського угруповання передбачена 
ВМП. Реабілітований 30.01.1995 р., 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12162,10565).

Фещенко Максим Опанасович, 1895 р. н., 
с. Костобобрів Семенівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Костобобрів, кол-
госпник. Заарештований 14.10.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 14.11.1937 р. за проведення антиколгоспної 
агітації, розповсюдження провокаційних чуток 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
29.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8649).

Фещук Степан Лукич, 1892 р. н., с. Тереши-
ха Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Терешиха, без певних занять. Заарештований 
09.01.1938 р. За вироком виїзної сесії Чернігів-
ського облсуду від 05.03.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 5 ро-
ків. Реабілітований 19.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15520-п).

Филимоненко Микола Павлович, 1919 р. н., 
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смт Понорниця Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну, українець, освіта вища. Проживав у 
с. Мезин Коропського р-ну, директор школи. За-
арештований 12.12.1943 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по Чернігівській обл. від 17.09.1944 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 18.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15971-п).

Филимоненко Порфирій Савелійович, 
1918 р. н., с. Верба Понорницького (нині Короп-
ського) р-ну, українець, письменний. Проживав у 
с. Верба, не працював. Звинувачувався за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. 24.02.1946 р. справу призупинено, 
рішення відсутнє. 15.06.1950 р. справу призупине-
но, рішення відсутнє. Реабілітований 29.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3904).

Филимоненко Прокопій Кузьмич, 1903 р. н., 
смт Понорниця Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації 40 оадн 32 кавд, червоно-
армієць. Заарештований 17.09.1942 р. За виро-
ком ВТ 3 гв. кк Сталінградського фронту від 
26.09.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлен-ня волі на 10 років. Реабілітова-
ний 13.01.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15668-п).

Филипенко Григорій Іванович, 1865 р. н., 
с. Клімовка Гомельського р-ну Гомельської обл., 
Білорусь, білорус, малописьменний. Проживав 
у с. Клімовка, одноосібник. Заарештований 
05.09.1933 р. за ст. 54-9 КК УСРР. 30.10.1933 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 27.12.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 28.05.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6118).

Филипенко Демид Іванович, с. Бригинці 
Козелецького р-ну. Проживав у с. Бригинці, се-
лянин. Заарештований 22.01.1922 р. за участь 
у діяльності контрреволюційної організації. Рі-
шення по справі відсутнє. Звільнений з-під 
варти 28.06.1922 р. Реабілітований 24.09.1999 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 6706).

Филипенко Сергій Васильович, 1896 р. н., 
с-ще Глушково Глушковського р-ну Курської обл., 
РФ, українець, освіта середня. Проживав у м. Чер-
нігів, диспетчер. Заарештований 26.07.1938 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 11.01.1939 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2728).

Филипенко Тимофій Якович, 1902 р. н., 
с. Бутівка Городнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Бутівка, вантажник. 
Заарештований 10.10.1937 р. за ст. 72 «а» КК БРСР. 
16.11.1937 р. справу припинено. Реабілітований 
23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5481).

Филипов Михайло Іванович, 1892 р. н., 
смт Біляївка Біляївського р-ну Одеської обл., 
українець, малописьменний. Проживав у с. Олек-
сіївка (приєднано до м. Корюківка) Корюківсько-
го р-ну, вантажник. Заарештований 17.10.1937 р. 
За постановою особливої наради при НКВД 
СРСР від 02.01.1938 р. за проведення контр-
революційної діяльності ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 19.09.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10031).

Филипова Олександра Василівна, 1893 р. н., 
с. Паланка Штефан-Водського р-ну, Молдова, мол-
даванка, малописьменна. Проживала у с. Олек-
сіївка (приєднано до м. Корюківка) Корюківсько-
го р-ну, колгоспниця. Заарештована 17.10.1937 р. 
За постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 02.01.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної агітації ув’язнена до ВТТ на 10 років. Реабі-
літована 19.09.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10031).

Филиповецький Йосип Юхимович, 
1899 р. н., м. Клецьк Клецького р-ну Мінської обл., 
Білорусь, єврей, освіта початкова. Проживав у м. Боб-
ровиця Бобровицького р-ну, кустар. Заарештова-
ний 31.08.1926 р. за участь у діяльності сіоніст-
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ської контрреволюційної організації. 14.09.1926 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 23.10.1926 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2788).

Филиповська Галина Вікентіївна, 1897 р. н., 
м. Київ, полька, освіта середня. Проживала у м. Чер-
нігів, домогосподарка. Заарештована 15.10.1930 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 30.12.1930 р. за ст. 54-11 КК УСРР вис-
лана до Північного краю на 5 років. Реабілітова-
на 31.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8393-8395).

Филиппович Георгій Михайлович, 1913 р. н., 
м. Сновськ Сновського р-ну, білорус, освіта ви-
ща. Проживав у м. Бахмач Бахмацького р-ну, 
інженер. Заарештований 23.08.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
29.12.1937 р. за проведення контрреволюційної 
діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. По-
карання відбував у Норильському ВТТ. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
24.06.1944 р. термін покарання знижено на 1 рік 
6 місяців. Реабілітований 30.12.1958 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4554).

Филиппович Микола Васильович, 1882 р. н., 
с. Високинь Ріпкинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Високинь, одноосіб-
ник. Заарештований 02.07.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. На час другого ареш-
ту – мешканець м. Чернігів, візник. Заарештова-
ний 31.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 29.09.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 07.10.1937 р. Реабілітований 
24.03.1962 р. (Держархів Чернігів-ської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4879).

Филиппович Микола Петрович, 1905 р. н., 
с. Пушкарі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Пушкарі, робітник арті-
лі. Заарештований 10.09.1937 р. За постановою 

«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.09.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив заходів партії, ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 21.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10336).

Филиппович Михайло Йосипович, 1895 р. н., 
с. Пушкарі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Чернігів, рахівник. За-
арештований 11.01.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.06.1933 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки умовно. Заарештований 
31.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 29.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Покарання відбував в Усть-Вимсько-
му ВТТ. Реабілітований 29.08.1989 р., 21.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8959-8968, 10614).

Филиппович Михайло Михайлович, 
1879 р. н., м. Столбці Столбцовського р-ну 
Мінської обл., Білорусь, білорус, освіта початко-
ва. Проживав у м. Щорс Щорського р-ну (нині 
м. Сновськ Сновського р-ну), робітник залізни-
ці. Заарештований 22.08.1937 р. За постановою 
«двійки» від 21.11.1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР 
застосована ВМП. Розстріляний 29.11.1937 р. 
Реабілітований 11.03.1958 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5709).

Филиппович Пантелій Іванович, 1905 р. н., 
с. Високинь Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Без постійного місця проживання, без 
певних занять. Заарештований 27.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 10.12.1937 р. за проведення анти-
колгоспної агітації, розповсюдження провокацій-
них чуток ув’язнений до ВТТ на 8 років. 
Реабілітований 18.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9395).

Филиппович Юхим Дмитрович, 1878 р. н., 
с. Пушкарі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
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початкова. Проживав у с. Коти (приєднано до 
м. Чернігів), сторож. Заарештований 10.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 15.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 
років. Реабілітований 06.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1789).

Филиппович Юхим Пантелійович, 1894 р. н., 
с. Пушкарі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Без постійного місця проживання, без 
певних занять. Заарештований 27.11.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 29.11.1937 р. за проведення анти-
колгоспної агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 04.12.1937 р. Реабілітований 09.06.1962 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4946).

Филиппович Ярема Семенович, 1884 р. н., 
с. Пушкарі Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Пушкарі, селянин. 
Заарештований 10.06.1920 р. за проведення 
контрреволюційної агітації. За постановою Чер-
нігівського губревтрибуналу від 12.05.1921 р. 
справу припинено за амністією. Реабілітований 
15.02.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 2678).

Филипченко Микола Георгійович, 1895 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, одноосібник. Заарештований 
22.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 18.11.1930 р. за 
ст.ст. 7-54-13 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. Реабілітований 19.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5587).

Фищук Василь Степанович, 1897 р. н., 
с. Западинці Красилівського р-ну Вінницької (нині 
Хмельницької) обл., українець, освіта незакінчена 
вища. Проживав у с. Синявка Березнянського (нині 
Менського) р-ну, директор школи. Заарештова-
ний 06.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.11.1937 р. за 
участь у діяльності української контрреволюцій-

ної націоналістичної організації застосована 
ВМП. Розстріляний 27.11.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 03.02.1956 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1367).

Фіалко Микола Филимонович, 1894
[1895] р. н., с-ще Лиса Гора Кролевецького по-
віту Чернігівської губ. (нині Коропського р-ну 
Чернігівської обл.), українець, неписьменний. Про-
живав у с-щі Лиса Гора, селянин. Заарешто-
ваний 10.12.1919 р. за службу в денікінській армії. 
За постановою Конотопського ревтрибуналу від 
20.05.1920 р. справу закрито. Заарештований 
08.10.1921 р. за службу в денікінській армії. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу 
від 12.10.1921 р. виправданий. Реабілітований 
30.12.1998 р., 23.03.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1077, 3207).

Фіалко Степан [Стефан] Филимонович, 
1892 [1893] р. н., с-ще Лиса Гора Кролевецького 
повіту Чернігівської губ. (нині Коропського р-ну 
Чернігівської обл.), українець, неписьменний. 
Проживав у с-щі Лиса Гора, селянин. Заареш-
тований 10.12.1919 р. за службу в денікінській 
армії. За постановою Конотопського ревтрибуна-
лу від 20.05.1920 р. справу закрито. Заарештова-
ний 08.10.1921 р. за службу в денікінській армії. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу 
від 12.10.1921 р. виправданий. Реабілітований 
30.12.1998 р., 23.03.1999 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1077, 3207).

Фіалковська Валентина Іванівна, 1890 р. н., 
м. Корюківка Корюківського р-ну, українка, осві-
та середня. Проживала у м. Корюківка, вчитель. 
Заарештована 01.03.1921 р. за підбурювання 
до непокори владі. Рішення по справі відсутнє. 
25.03.1921 р. звільнена з-під варти. Реабілітована 
31.05.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 4922).

Фігура Петро Филимонович, 1895 р. н., 
с. Галиця Ніжинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Галиця, одноосіб-
ник. Заарештований 25.10.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
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22.11.1930 р. за ст.ст. 7-54-13, 54-10 КК УСРР 
застосована ВМП. Розстріляний 03.12.1930 р. у 
м. Ніжин. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9285-9286).

Фідельман Самуїл Іонович [він же 
Гушанський Нісон Мендельович], 1903 р. н., 
м. Сновськ Сновського р-ну, єврей, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Сновськ, без певних за-
нять. Заарештований 06.08.1925 р. У листопаді 
1925 р. звільнений на підписку про невиїзд. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 16.04.1926 р. за ст. 61 КК РСФРР ув’язнений 
до місць позбавлення волі підвідомчих ОГПУ 
на 3 роки. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 26.08.1927 р. звільнений 
достроково. Реабілітований 21.05.1995 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12339).

Фідлер Вільям Улянович, 1910 р. н., Польща, 
поляк, освіта початкова. Без постійного місця 
проживання, без певних занять. Заарештований 
29.09.1933 р. за ст. 54-6 КК УСРР. 21.01.1934 р. 
справу припинено. Загинув 12.12.1933 р. Реабі-
літований 21.05.1996 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 441).

Фік Карл Михайлович, 1892 р. н., Польща, 
поляк, освіта початкова. Проживав у с. Болотни-
ця Талалаївського р-ну, без певних занять. За-
арештований 04.01.1938 р. За постановою «двій-
ки» від 11.02.1938 р. за проведення контр-
революційної агітації застосована ВМП. Роз-
стріляний 31.03.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 04.08.1989 р. (Держархів Сумської облас-
ті, ф. Р-7641, оп.5, спр. 435).

Філенко Терентій Іванович, 1891 р. н., 
с. Яструбщина Глухівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Глухівського р-ну Сумської обл.), 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Яструб-
щина, селянин. Заарештований 30.03.1920 р. за 
службу в гетьманських військах. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 22.04.1920 р. 
виправданий. Реабілітований 30.12.1998 р. (Держ-

архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 790).

Філін Степан Осипович, 1904 р. н., м. Полта-
ва, українець, освіта початкова. Виключений з 
КП(б)у у зв’язку з арештом. Проживав у м. Чер-
нігів, службовець. Заарештований 04.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 17.04.1938 р. за участь у 
діяльності українського націоналістичного контр-
революційного повстанського угруповання за-
стосована ВМП. Розстріляний 05.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 13.04.1957 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3012-3015).

Філіц Вільгельм Вільгельмович, 1888 р. н., 
с. Луковець Корюківського р-ну, німець, освіта 
середня спеціальна. Проживав у м. Борзна Борз-
нянського р-ну, інспектор ОблЗУ. Заарештова-
ний 25.12.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 24.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 20.05.1938 р. 
Реабілітований 25.10.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3815).

Філозоп Василь Григорович, 1900 р. н., 
с. Сухополова Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Сухополова, одноосібник. 
Заарештований 28.04.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 29.12.1988 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8202).

Філозоп Трохим Ілліч, 1887 р. н., с. Полова 
Прилуцького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Полонки Прилуцького р-ну, одно-
осібник. Заарештований 23.03.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР. 18.04.1933 р. справу припинено. Реабі-
літований 23.01.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 9522-п).

Філон Андрій Опанасович, 1878 р. н., 
с. Тупичів Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. 
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Заарештований 29.06.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
08.01.1934 р. справу припинено. Реабілітований 
14.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4143).

Філон Василь Андрійович, 1907 р. н., с. Піс-
ки Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Піски, 
одноосібник. Заарештований 03.01.1933 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 13.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
19.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7510).

Філон Василь Каленикович, 1873 р. н., 
с. Тупичів Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. 
Заарештований 01.02.1933 р. За постановою судо-
вої «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 5 років (із заміною на вислання до Північного 
краю на 5 років). Реабілітований 17.11.1962 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11402).

Філон Гнат Васильович, 1901 р. н., с. Тупичів 
Городнянського р-ну, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Тупичів, службовець. Заарештований 
13.09.1919 р. За постановою колегії Чернігівської 
губЧК від 29.09.1919 р. за шпигунство застосова-
на ВМП. Розстріляний 30.09.1919 р. Реабілітова-
ний 25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12391).

Філон Єгор Денисович, 1914 р. н., с. Коріне-
цьке Дмитрівського (нині Талалаївського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ко-
рінецьке, голова колгоспу. Заарештований 
28.10.1943 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За пос-
тановою від 23.04.1944 р. направлений до спец-
табору НКВД для фільтрації. Реабілітований 
28.10.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 708).

Філон Іван Андрійович, 1907 р. н., с. Тупичів 
Городнянського р-ну, українець, малописьмен-

ний. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. Заареш-
тований 12.01.1933 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 22.04.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7451).

Філон Іван Гнатович, 1898 р. н., с. Вихвостів 
Городнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Вихвостів, одноосібник. Заарешто-
ваний 31.08.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 
Рішення по справі відсутнє. Реабілітований 
13.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4146).

Філон Максим Петрович, 1898 р. н., с. Тупи-
чів Городнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Тупичів, колгоспник. Заареш-
тований 07.03.1933 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 17.11.1962 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11403).

Філон Семен Сергійович, 1890 р. н., с. Піс-
ки Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Піс-
ки, одноосібник. Заарештований 23.10.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 04.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 8 років. Покаран-
ня відбував у Дмитровському ВТТ, Москов-
ська обл. Реабілітований 26.04.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8314).

Філон Федір Євдокимович, 1880 р. н., с. Піс-
ки Новобасанського (нині Бобровицького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Піс-
ки, одноосібник. Заарештований 19.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 28.02.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 10.05.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5470).

Філон Хома Опанасович, 1897 р. н., с. Тупи-
чів Городнянського р-ну, українець, освіта почат-
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кова. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. Заареш-
тований 10.06.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 
КК УРСР. 01.12.1938 р. справу припинено. Реабі-
літований 28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1423).

Філон Яків Опанасович, 1888 р. н., с. Ту-
пичів Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. За-
арештований 08.03.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11403).

Філон [Філонова] Мотрона Дмитрівна, 
1922 р. н., с. Піски Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну, українка, освіта середня. Кон-
войована з Австрії у вересні 1945 р. За вироком 
ВТ військ НКВД по Одеській обл. від 07.01.1946 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджена до позбавлен-
ня волі на 10 років. За ухвалою ВК ВС СРСР від 
20.12.1946 р. термін покарання знижено до 5 ро-
ків позбавлення волі. Реабілітована 16.07.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16141-п).

Філоненко Андрій Васильович, 1899 р. н., 
с. Городище Березнянського (нині Менського) 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у с. Го-
родище, одноосібник. Заарештований 28.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 29.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої проти захо-
дів радянської влади, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Покарання відбував у Волзькому ВТТ. 
Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10674).

Філоненко Андрій Наумович, 1898 р. н., 
м. Прилуки, українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Прилуки, начальник контори зв’язку. 
Заарештований 29.08.1945 р. За вироком Чернігів-
ського облсуду від 17.11.1945 р. за ст.ст. 54-3, 54-10 
ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
8 років. Загинув 27.12.1946 р. у Північно-Східному 
ВТТ. Реабілітований 28.04.1989 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 14446-п).

Філоненко Антон Арсентійович, 1891 р. н., 
смт Варва Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Варва, одноосіб-
ник. Заарештований 13.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
05.05.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
05.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5411).

Філоненко Василь Юхимович, 1892 р. н., 
смт Варва Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Варва, одноосіб-
ник. Заарештований 13.02.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
15.03.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 10 років. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
29.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 14.11.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 21.11.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 23.08.1989 р., 27.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8725, 10748).

Філоненко Захар Олексійович, 1884 р. н., с. Го-
родище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Горо-
дище, одноосібник. Заарештований 26.10.1929 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 24.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’яз-
нений до концтабору на 3 роки. Заарештований у 
серпні 1932 р. За постановою від 30.09.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР направлений до місця попе-
реднього вислання у м. Томськ. Реабілітований 
12.08.1989 р., 23.01.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9484, 6768).

Філоненко Іван Овсійович, 1880 р. н., с. Яду-
ти Борзнянського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Ядути, колгоспник. Заарештова-
ний 18.12.1932 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 10.03.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 16.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7570).
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Філоненко Максим Михайлович, 1899 р. н., 
с. Лемешівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Лемешівка, одноосібник. 
Заарештований 26.12.1932 р. за ст. 54-11 КК УСРР. 
19.05.1933 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 20.02.1933 р. Реабілітований 29.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2300).

Філоненко Михайло Петрович, 1884 р. н., 
с. Лемешівка Городнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Лемешівка, одно-
осібник. Заарештований 18.07.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 14.08.1937 р. за участь у діяльності контр-
революційної диверсійно-терористичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 23.08.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
31.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9049-9057).

Філоненко Михайло Петрович, 1878 р. н., 
с. Лемешівка Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Лемешівка, одноосіб-
ник. Заарештований 26.11.1932 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
19.06.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
17.06.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3973-3985).

Філоненко Михайло Юхимович, 1893 р. н., 
с. Лемешівка Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем дислокації 
ГАС 576 56 раб, червоноармієць. Заарештований 
13.03.1943 р. За вироком ВТ Курського гарнізо-
ну від 08.04.1943 р. за ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 8 ро-
ків. Реабілітований 26.04.1996 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 17386-п).

Філоненко Петро Йосипович, 1906 р. н., 
с. Харитонівка Срібнянського р-ну, українець, 
освіта середня спеціальна. Проживав за місцем 
дислокації 2 кавп 1 кавд, помічник начальника 
штабу. Заарештований 27.09.1937 р. За рішенням 
НКВД СРСР від 27.11.1937 р. за ст. 54-1 «а» 

КК УРСР застосована ВМП. Розстріляний 
20.12.1937 р. Реабілітований 31.07.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8372).

Філоненко Прохор Олександрович, 1899 р. н., 
с. Городище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Городище, 
одноосібник. Заарештований 28.05.1932 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 26.10.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки умовно. Реабілітова-
ний 26.06.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6456).

Філоненко Сергій Іванович, 1889 р. н., м. Ні-
жин. Проживав у м. Ніжин, міліціонер. Заареш-
тований 12.02.1919 р. за службу в гетьманських 
військах. За постановою Чернігівського губрев-
трибуналу від 09.07.1919 р. справу припинено. 
Реабілітований 27.11.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 274).

Філоненко Тимофій Васильович, 1882 р. н., 
с. Городище Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Городище, без певних занять. Заарештований 
23.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 28.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, розповсюдження прово-
каційних чуток про війну ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 26.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1736).

Філоненко Юхим Овсійович, 1895 р. н., 
с. Ядути Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Ядути, колгоспник. 
Заарештований 24.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Заарештова-
ний 23.07.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 22.08.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив колгоспного будівництва, застосова-
на ВМП. Розстріляний 02.09.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 29.06.1989 р., 19.05.1962 р. 
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(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6962, 4935).

Філонов Іван Прохорович, 1922 р. н., с. Жадо-
ве Семенівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав за місцем служби, курсант 28 окремо-
го батальону зв’язку. Заарештований 30.12.1941 р. 
За вироком ВТ 38 зсбр від 30.01.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до ВМП. Розстріля-
ний 20.04.1942 р. у тюрмі м. Кутаїсі. Реабілітова-
ний 20.12.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15629-п).

Філь Андрій Іванович, 1902 р. н., м. Носів-ка 
Носівського р-ну, українець, освіта початко-ва. 
Проживав у м. Носівка, одноосібник. Заареш-
тований 09.06.1931 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 12.10.1931 р. 
за ст. 54-4 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11204).

Філь Антон Пилипович, 1898 р. н., м. Носів-
ка Носівського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у м. Носівка, робітник. Заарештований 
16.11.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 19.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої на підрив 
заходів партії, ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Покарання відбував в Амурському залізнично-
му ВТТ. Реабілітований 17.03.1962 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4883).

Філь Василь Пилипович, 1875 р. н., м. Носів-
ка Носівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у м. Носівка, одноосібник. За-
арештований 25.10.1930 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 14.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8545).

Філь Григорій Єлисейович, 1880 р. н., м. Но-
сівка Носівського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у м. Носівка, одноосібник. 
Заарештований 21.02.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 

13.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки. На час другого арешту 
– мешканець м. Ніжин, візник. Заарештований 
16.02.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР. 23.08.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.12.1988 р., 
28.02.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8212, 314).

Філь Семен Корнійович, 1890 р. н., с. Омбиш 
Борзнянського р-ну, росіянин, письменний. 
Проживав у с. Омбиш, селянин. Заарештований 
08.12.1920 р. За постановою Чернігівської губЧК 
від 03.03.1921 р. за співробітництво з гетьманською 
владою ув’язнений до концтабору на 5 років. За 
постановою Чернігівської губЧК від 19.04.1921 р. 
термін покарання знижено до 3 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований 31.01.1995 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12218).

Філь Федот Микитович, 1848 р. н., с. Омбиш 
Борзнянського р-ну, росіянин, малописьменний. 
Проживав у с. Омбиш, селянин. Заарештований 
15.12.1920 р. За постановою Чернігівської губЧК 
від 03.03.1921 р. за співробітництво з гетьманською 
владою ув’язнений до концтабору на 5 років. За 
постановою Чернігівської губЧК від 19.04.1921 р. 
термін покарання знижено до 3 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований 31.01.1995 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12218).

Філь Юхим Федотович, 1892 р. н., с. Омбиш 
Борзнянського р-ну, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Омбиш, одноосібник. Заарештований 
16.03.1931 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 27.04.1933 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 8 років. Реабілітований 14.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8580).

Фільке Георгій Адольфович, 1902 р. н., м. Бі-
лосток Підляського воєводства, Польща, німець, 
освіта домашня. Проживав у м. Щорс Щорсько-
го р-ну (нині м. Сновськ Сновського р-ну), поміч-
ник машиніста. Заарештований 27.08.1937 р. За 
постановою «двійки» від 23.12.1937 р. за ст. 68 КК 
БРСР застосована ВМП. Розстріляний 14.01.1938 р. 
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Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10198).

Філько Іван Юхимович, 1889 р. н., с. Мезин 
Понорницького (нині Коропського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Мезин, 
одноосібник. Заарештований 25.07.1941 р. За ви-
роком ВТ Сумського гарнізону від 05.09.1941 р. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до 
ВМП. Розстріляний 13.09.1941 р. Реабілітова-
ний 13.09.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14745-п).

Фільченко Марія Василівна, 1903 р. н., Зна-
менський р-н Західної обл., росіянка, малопись-
менна. Проживала у м. Ніжин, домогосподарка. 
Заарештована 15.09.1937 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 19.11.1937 р. 
як член сім’ї зрадника Батьківщини ув’язнена 
до ВТТ на 5 років. Покарання відбувала у 
Темніковському ВТТ. За постановою особливої 
наради при НКВД СРСР від 10.03.1940 р. справу 
припинено. Реабілітована 29.07.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3101).

Фіненко Павло Порфирович, 1921 р. н., украї-
нець, освіта середня. Проживав за місцем служ-
би, червоноармієць. Заарештований 17.12.1942 р. 
За вироком ВТ 7 осбр від 03.01.1943 р. за 
ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до 
ВМП. За ухвалою ВТ Чорноморської групи військ 
від 11.01.1943 р. ВМП замінена на позбавлення во-
лі на 10 років. Реабілітований 21.06.1996 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17592-п).

Фініковський Іван Іванович, 1883 р. н., 
м. Кременець Тернопільської обл., росіянин, осві-
та середня. Проживав у м. Чернігів, бухгалтер. За-
арештований 15.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 20.04.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7450).

Фініцький Іван Іванович, 1887 р. н., с. Гре-
м’яч Новгород-Сіверського р-ну, українець, осві-
та духовна. Проживав у с. Прокопівка Новго-

род-Сіверського р-ну, вчитель. Заарештова-
ний 28.02.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.05.1938 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 21.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 11.09.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11104).

Фір Терентій Володимирович, 1888 р. н., с. Ла-
динка Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець. Проживав у с. Ладинка, одноосіб-
ник. Заарештований 25.10.1930 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 21.12.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
26.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6313).

Фітельникова Фросина Гаврилівна, 
1898 р. н., с. Зимовище Новошепелицького (ни-
ні Іванківського) р-ну Київської обл., україн-
ка, малописьменна. Проживала на ст. Велідни-
ки Житомирської обл., провідниця. Заарештова-
на 18.07.1941 р. За вироком ВТ Південно-Західної 
залізниці від 26.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджена до позбавлення волі на 3 роки. 
Реабілітована 24.01.1990 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр 3239-п).

Фішер Геня Лазарівна, 1892 р. н., м. Чернігів, 
єврейка, письменна. Проживала у м. Чернігів, 
кравчиня. Заарештована 18.11.1937 р. за ст. 54-6 
ч. 1 КК УРСР. 10.02.1938 р. справу припинено. 
Реабілітована 26.06.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2403).

Флейшауер Олександр Едуардович, 
1912 р. н., с. Рози Люксембург (нині с. Гречані По-
ди) Широківського р-ну Дніпропетровської обл., 
німець, освіта незакінчена вища. Проживав у 
с. Кальчинівка Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну, вчитель. Заарештований 16.07.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.09.1938 р. за участь у діяльнос-
ті німецької контрреволюційної фашистської 
організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 25.09.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
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31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9017).

Фліор Вікентій Андрійович, 1878 р. н., 
м. Люблін, Польща, поляк, письменний. Прожи-
вав у м. Новгород-Сіверський, механік. Заарешто-
ваний 19.10.1937 р. за ст.ст. 54-7, 54-10 КК УРСР. 
22.01.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
30.01.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 291).

Фокін Михайло Васильович, смт Добрянка 
Городнянського повіту (нині Ріпкинського р-ну), 
українець, малописьменний. Проживав у смт Доб-
рянка, селянин. Заарештований 15.02.1919 р. 
за співробітництво з гетьманською владою. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
04.07.1919 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 12.07.1919 р. Реабілітований 31.07.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 68).

Фокін Олександр Олексійович, 1902 р. н., 
с. Мєдне Мєдновського р-ну Калінінської обл. 
(нині Калінінського р-ну Тверської обл., РФ), 
росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Доб-
рянка Ріпкинського р-ну, касир. Заарештований 
23.10.1943 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 13.03.1944 р. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 10 років. Загинув у ВТК №3 (Орловська обл.) 
24.04.1945 р. Реабілітований 27.07.1990 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14500-п).

Фокін Сава Григорович, 1887 р. н., м. Чернігів, 
українець, малописьменний. Проживав у м. Чер-
нігів, службовець. Заарештований 24.07.1931 р. за 
ст. 54-4 КК УСРР. 03.09.1931 р. справу припинено. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11397).

Фоминич Михайло Степанович, 1895 р. н., 
м. Семенівка Семенівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Семенівка, бухгал-
тер. Заарештований 05.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
13.04.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР 

застосована ВМП. Розстріляний 26.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 26.01.1957 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3020-3021).

Фомін Микола Миколайович, 1873 р. н., 
м. Одельськ Гродненського р-ну Гродненської обл., 
Білорусь, білорус, освіта духовна. Проживав у 
м. Ніжин, священник. Заарештований 12.12.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 11.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Казахстану на 3 роки. Заарештований 
08.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 09.11.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 8 
років. Реабілітований 19.06.1989 р., 30.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7497, 1550).

Фон-Чжао-Куй, 1892 р. н., провінція Шаньдун, 
Китай, китаєць, письменний. Проживав у м. Ічня 
Ічнянського р-ну, заготівельник. Заарештований 
18.08.1938 р. за ст. 54-6 КК УРСР. 02.12.1938 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 348).

Форостенко Василь Васильович, 1901 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, інтендант 3-го рангу, началь-
ник операційного відділу артскладу № 63 НКО 
СРСР. Заарештований 15.10.1938 р. за ст.ст. 54-1 
«б», 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР. 15.05.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 24.12.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6769).

Форостянка Василь Степанович, 1906 р. н., 
с. Іванівка Семенівського р-ну, українець. Прожи-
вав у с. Іванівка, одноосібник. Заарештований 
23.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 20.11.1930 р. за ст. 54-8 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 29.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5653).

Форостянко Олександр Прокопович, 
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1904 р. н., м. Семенівка Семенівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Нов-
город-Сіверський, начальник транспортної кон-
тори залізничної ст. Новгород-Сіверський. За-
арештований 12.04.1938 р. За постановою «трійки» 
при УНКВД по Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. 
за участь у діяльності української націоналістич-
ної повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 09.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабі-
літований 07.06.1958 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3439).

Форсун Василь Миколайович, 1917 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Проживав 
за місцем служби, ст. сержант. Заарештований 
30.01.1943 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Ростовській обл. від 05.11.1943 р. за ст. 58-10 
ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років, позбавлений 
звання ст. сержант. За вироком ВК ВС СРСР від 
03.12.1947 р. термін покарання знижено до 5 ро-
ків позбавлення волі. Реабілітований 12.12.1991 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15646-п).

Фост Федір Кузьмич, 1877 р. н., с. Бригинці 
Бобровицького р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Бригинці, одноосібник. За-
арештований 20.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 01.05.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 24.12.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6887).

Фохт Вальтер Ріхардович, 1872 р. н., м. Ле-
нінград (нині м. Санкт-Петербург), РФ, німець, 
освіта вища. Проживав у м. Ніжин, науко-
вий працівник. Заарештований 26.06.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За ухвалою ВТ військ 
НКВД по Київській обл. від 02.08.1941 р. справу 
припинено в зв’язку зі смертю обвинуваченого. 
Помер 27.07.1941 р. Реабілітований 28.02.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 325).

Францель Зосим Леонтійович, 1913 р. н., 
с. Веприк Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 

за місцем дислокації 130 будб, червоноармієць. 
Заарештований 06.03.1937 р. За вироком ВТ КВО 
від 14.06.1937 р. за ст.ст. 17-54-8, 54-10 ч. 1 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 5 років. 
Реабілітований 10.04.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17341-п).

Французов Василь Степанович, 1898 р. н., 
м. Москва, росіянин, освіта початкова. Проживав 
у м. Щорс Щорського р-ну (нині м. Сновськ 
Сновського р-ну), начальник Щорського РВ НКВД. 
Заарештований 23.02.1938 р. за ст.ст. 54-1 «б», 
54-11 КК УРСР. 17.03.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 23.01.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9766-п).

Фрейдін Айзик Вульфович, 1908 р. н., смт Бе-
резна Менського р-ну, єврей, освіта початкова. 
Проживав у м. Чернігів, уповноважений обласно-
го управління НКВД. Заарештований 11.08.1938 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 20.09.1938 р. спра-
ву припинено. Реабілітований 26.06.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2400).

Фрейдінов Арон Веніамінович, 1901 р. н., 
м. Ніжин, єврей, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, безробітний. Заарештований 
01.04.1927 р. за ст. 61 КК УСРР. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
09.04.1927 р. справу припинено. Реабілітований 
31.10.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4605).

Фрейзінгер Павло Йосипович, 1885 р. н., 
м. Люблін, Польща, єврей, освіта початкова. Член 
ВКП(б) до 1937 р. Проживав у м. Чернігів, дирек-
тор пивзаводу. Заарештований 16.10.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.09.1938 р. за шпигунство ув’язне-
ний до концтабору на 10 років. Покарання відбував 
в Усольському ВТТ, м. Солікамськ. Реабілітований 
06.02.1960 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4334).

Фрейліх Йосиф Іванович, 1885 р. н., м. Най-
сонц, Австрія, німець, освіта початкова. Про-
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живав у м. Чернігів, слюсар. Заарештований 
23.06.1941 р. за ст.ст. 54-6, 54-10 КК УРСР. 
21.11.1941 р. справу припинено в зв’язку зі смер-
тю обвинуваченого. Помер 22.10.1941 р. під час 
етапування до Кустанайської тюрми. Реабілітова-
ний 29.07.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3112).

Фрейліх Катерина Вільгельмівна, 1891 р. н., 
м. Миколаїв, чешка, освіта початкова. Прожива-
ла у м. Чернігів, домогосподарка. Заарештована 
06.03.1944 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 01.07.1944 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР ув’язнена до ВТТ на 7 років. Покаран-
ня відбувала у Чорногорському спеціальному ВТТ. 
Реабілітована 08.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8805).

Фрейман-Харченко Франц Іванович, 
1914 р. н., с. Новомиколаївка Нижньосірогозько-
го (нині Іванівського) р-ну Херсонської обл., осві-
та вища. Проживав у м. Прилуки, інженер-техно-
лог. Заарештований 02.08.1948 р. За вироком ВТ 
військ МВД по Чернігівській обл. від 10.11.1948 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 25 років. За ухвалою ВТ КВО від 
30.03.1956 р. термін покарання знижено до 10 ро-
ків позбавлення волі. Звільнений з Північно-Схід-
ного ВТТ 26.04.1956 р. Реабілітований 24.04.1956 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14467-п).

Фридлянд Зіновій Лазарович, 1883 р. н., 
м. Ніжин, єврей, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, завідувач магазину. Заарештований 
12.04.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 30.08.1929 р. за ст. 58-10 
КК РСФРР висланий до Північного краю на 3 
роки. Реабілітований 03.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3489).

Фрідман-Ротенштейн Хава Мойсеївна, 
1904 р. н., м. Радом Мазовецького воєводства, 
Польща, єврейка, освіта початкова. Без постійно-
го місця проживання, акторка. Заарештована 
09.02.1938 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 22.02.1938 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнена до ВТТ на 

10 років. Покарання відбувала у Карагандинсько-
му ВТТ. Звільнена 09.01.1948 р. Реабілітована 
07.02.1956 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3319).

Фролов Ананій Васильович, 1907 р. н., 
с. Блешня Семенівського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав за місцем дислокації 3 б 
190 п, червоноармієць. Заарештований 05.12.1942 р. 
За вироком ВТ військ НКВД по Свердловській обл. 
від 28.12.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 8 ро-
ків. Реабілітований 24.04.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15730-п).

Фролов Федір Юхимович, 1908 р. н., с. Олек-
сандрівка Семенівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Олександрівка, колгосп-
ник. Заарештований 12.09.1939 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 2, 54-11 КК УРСР. За вироком виїзної сесії 
Чернігівського облсуду від 20.12.1939 р. виправ-
даний. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 859-п).

Фурс Олексій Гордійович, 1853 р. н., с. Шид-
ловська Гребля Остерського р-ну, українець. Про-
живав у с. Шидловська Гребля. Заарештований 
03.05.1932 р. за ст. 54-8 КК УСРР. 25.07.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.09.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5102).

Фурс Яків Петрович, 1905 р. н., с. Мо-
настирище Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 
319 оінжб, червоноармієць. Заарештований 
19.02.1943 р. За вироком ВТ Красноводського 
гарнізону від 27.03.1943 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
ТуркРСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 02.10.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15323-п).

Фурса Андрій Якович, 1885 р. н., 
с. Монастирище Ічнянського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Монастирище, 
одноосібник. Заарештований 15.03.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 30.05.1931 р. 
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справу припинено. Реабілітований 27.02.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7763).

Фурса Василь Гнатович, 1852 р. н., с. Мо-
настирище Ічнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Монастирище, се-
лянин. Заарештований 28.02.1921 р. 06.04.1921 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За постано-
вою колегії Чернігівської губЧК від 17.04.1921 р. 
за співробітництво з денікінськими каральни-
ми органами ув’язнений до концтабору на 3 ро-
ки умовно. Реабілітований 25.07.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3204).

Фурса Василь Гнатович, 1881 р. н., с. Фастів-
ці Бахмацького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Фастівці, селянин. Заарештований 
02.02.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 19.04.1929 р. за ст. 58-10 
КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 3 роки. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 13.04.1932 р. після відбуття терміну 
покарання висланий до Північного краю на 3 
роки. Заарештований 12.05.1932 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 19.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язне-
ний до концтабору на 3 роки. Заарештований 
29.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 13.11.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 20.11.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 18.01.1993 р., 12.06.1989 р., 
30.08.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12373, 6566, 11822).

Фурса Григорій Онисимович, 1897 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Фастівці, одноосібник. 
Заарештований 10.02.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Покінчив жит-
тя самогубством 17.05.1933 р. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7452).

Фурса Дмитро Михайлович, 1884 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Фастівці, без певних 
занять. Заарештований 10.02.1933 р. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УСРР. 16.04.1933 р. справу припинено в зв’язку 
зі смертю обвинуваченого. Помер 06.03.1933 р. 
Реабілітований 25.12.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1).

Фурса Іван Васильович, 1886 р. н., с. Мар-
тинівка Ічнянського р-ну, українець, неписьмен-
ний. Проживав у с. Мартинівка, без певних за-
нять. Заарештований 31.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
11.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
29.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1586).

Фурса Іван Дмитрович, 1882 р. н., с. Мо-
настирище Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Монастирище, без 
певних занять. Заарештований 21.10.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 02.09.1931 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 08.03.1932 р. позбавлений права 
проживання в 12 пунктах на 5 років. За постано-
вою від 02.06.1932 р. звільнений достроково. 
Реабілітований 11.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9835).

Фурса Іван Микитович, 1911 р. н., с. Фастів-
ці Бахмацького р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Фастівці, одноосібник. 
Заарештований 10.02.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
16.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7651).

Фурса Іван Никифорович, 1865 р. н., 
с. Монастирище Ічнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Монастирище, 
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одноосібник. Заарештований 07.02.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 20.02.1930 р. як антирадянський елемент 
висланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітова-
ний 26.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8550).

Фурса Іван Федорович, 1872 [1875] р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Фастівці, одноосіб-
ник. Заарештований 02.02.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
10.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Заарештований 27.05.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 05.06.1930 р. 
справу припинено. Реабілітований 18.01.1993 р., 
29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12373, 5163).

Фурса Кузьма Онисимович, 1899 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Фастівці, одноосібник. 
Заарештований 10.02.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
08.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7452).

Фурса Микола Михайлович, 1893 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Фастівці, одноосібник. 
Заарештований 23.03.1929 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 05.07.1929 р. 
за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до концта-
бору на 3 роки. Реабілітований 04.04.1995 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12372).

Фурса Микола Устимович, 1885 р. н., 
с. Монастирище Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Монастирище, одно-
осібник. Заарештований 08.03.1929 р. 20.04.1929 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За постано-
вою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
07.06.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 

Казахстану на 3 роки. Реабілітований 03.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3764).

Фурса Микола Юхимович, 1878 р. н., 
с. Монастирище Ічнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Монастирище, 
одноосібник. Заарештований 08.03.1929 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ОГПУ від 
07.06.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий до 
Сибіру на 3 роки. Реабілітований 03.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3764).

Фурса Микола Якимович, 1890 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Фастівці, одноосібник. 
Заарештований 12.05.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. За постановою від 04.08.1932 р. справу 
направлено на припинення. Рішення відсутнє. 
Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1342).

Фурса Михайло Михайлович, 1905 р. н., 
с. Крупичполе Ічнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Крупичполе, одноосібник. 
Заарештований 11.02.1930 р. За постановою су-
дової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
03.03.1930 р. за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Реабілітований 31.05.1965 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7883-7884).

Фурса Михайло Юхимович, 1880 р. н., 
с. Монастирище Ічнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Монастирище, 
одноосібник. Заарештований 04.11.1929 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 24.01.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 10 років. Реабілітований 
15.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9145).

Фурса Михайло Якимович, 1883 р. н., с. Кру-
пичполе Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Крупичполе, одноосібник. 
Заарештований 11.02.1930 р. За постановою су-
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дової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
03.03.1930 р. за ст. 54-11 КК УСРР передбачена ВМП. 
Реабілітований 31.05.1965 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7883-7884).

Фурса Мотрона Яківна, 1872 р. н., с. Фастів-
ці Бахмацького р-ну, українка, неписьменна. 
Проживала у с. Фастівці, домогосподарка. За-
арештована 02.02.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 19.04.1929 р. справу припинено. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12373).

Фурса Мусій Омелянович, 1874 р. н., с. Кар-
хівка Чернігівського р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Кархівка, одноосібник. 
Заарештований 05.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
03.11.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки умовно. Реабілітова-
ний 17.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6296).

Фурса Омелян Олексійович, 1865 р. н., 
с. Монастирище Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Монастирище, селянин. 
31.12.1928 р. взятий на підписку про невиїзд. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ОГПУ від 05.04.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР 
позбавлений волі на 1 рік умовно. Заарештований 
07.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 20.02.1930 р. як анти-
радянський елемент висланий до Казахстану на 3 
роки. Реабілітований 28.07.1989 р., 26.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3411, 8550).

Фурса Онисим Васильович, 1874 р. н., с. Фас-
тівці Бахмацького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Фастівці, селянин. Заарештова-
ний 12.04.1929 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 05.07.1929 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 04.04.1995 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12372).

Фурса Павло Захарович, 1898 р. н., с. Фастів-

ці Бахмацького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Фастівці, без певних занять. 
29.05.1933 р. взятий на підписку про невиїзд. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
УСРР від 14.12.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Західно-Сибірського краю на 3 роки. 
Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2050).

Фурса Павло Максимович, 1886 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіїв-
ка (нині с. Вертіївка), колгоспник. Заарештований 
13.03.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 КК УРСР. 
28.12.1938 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 30.03.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10513-п).

Фурса Степан Михайлович, 1910 р. н., с. Кру-
пичполе Ічнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Крупичполе, одноосібник. 
Заарештований 11.02.1930 р. За постановою судо-
вої «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 03.03.1930 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 31.05.1965 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7884).

Фурса Трохим Іванович, 1888 р. н., с. Ту-
пичів Тупичівського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ту-
пичів, одноосібник. Заарештований 02.03.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 02.07.1966 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5434).

Фурса Яків Григорович, 1887 р. н., с. Грабів 
Малодівицького (нині Ічнянського) р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с. Грабів, колгоспник. 
Заарештований 13.11.1941 р. За вироком ВТ військ 
НКВД по охороні тилу 40 А від 24.11.1941 р. за 
ст. 58-1 «а» КК РРФСР засуджений до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітований 22.07.1994 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 16529-п).

Фурса [Фурс] Климентій [Кирило] Івано-
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вич, 1899 р. н., с. Тупичів Тупичівського (нині 
Городнянського) р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Тупичів, тесля. Заарештова-
ний 12.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянського куркульсько-
го угруповання застосована ВМП. Розстріля-
ний 06.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
13.05.1967 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7973).

Фурсов Олексій Романович, 1917 р. н., 
с. Монастирище Ічнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем дислокації 
715 сп 122 сд, червоноармієць. Заарештований 
08.10.1941 р. За вироком ВТ 122 сд від 12.10.1941 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 26.05.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16959-п).

Фурсов Степан Лаврентійович, 1902 р. н., 
с. Велика Бабка Чугуївського р-ну Харків-
ської обл., росіянин, освіта середня. Проживав за 
місцем роботи, керівник театру робочої молоді 
трудкомуни НКВД ім. Балицького. Заарештований 
21.06.1935 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 15.07.1935 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 19.08.1935 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 153).

Х

Хабенко Іван Леонтійович, 1887 р. н., 
с. Обложки Глухівського повіту Чернігівської 
губ. (нині Глухівського р-ну Сумської обл.), украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Бахмач 
Бахмацького р-ну, робітник залізниці. Заарешто-
ваний 06.12.1943 р. За вироком ВТ Московсько-
Київської залізниці від 27.12.1943 р. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 30.05.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16391-п).

Хаблов Іван Кузьмич, 1899 р. н., с. Янжулівка 
Семенівського р-ну, українець, освіта початкова. 

Проживав у с. Янжулівка, колгоспник. Заареш-
тований 10.10.1940 р. За вироком судової колегії в 
кримінальних справах Чернігівського облсуду від 
31.01.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 8 років. За ухвалою судової 
колегії в кримінальних справах ВС УРСР від 
07.06.1941 р. вирок скасовано, справу направлено 
на дослідування. За вироком Чернігівського 
облсуду від 05.07.1941 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 6 років. 
Реабілітований 05.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15890-п).

Хавило Макар Григорович, 1908 р. н., 
с. Євлашівка (нині с. Красносільське) Борзнян-
ського р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
за місцем дислокації 155 залізничного батальйо-
ну, червоноармієць. Заарештований 01.12.1945 р. 
За вироком ВТ залізничних військ УВВР-6 від 
06.02.1946 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР виправданий, 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 3 роки. Реабілітований 29.03.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 4141-п).

Хавтун [Ховпун] Василь Іванович, 1886 р. н., 
с. Стара Рудня Сновського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав у с. Стара Рудня, 
пасічник. Заарештований 01.08.1921 р. За пос-
тановою Чернігівської губЧК від 16.11.1921 р. 
за заколот з метою повалення радянської вла-
ди застосована ВМП. Розстріляний 16.11.1921 р. 
Реабілітований 20.12.1994 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12149).

Хадика Павло Афанасійович, 1908 р. н., 
с. Пекурівка Городнянського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Пекурівка, одно-
осібник. Заарештований 10.01.1933 р. за ст. 54-11 
КК УСРР. 17.05.1933 р. звільнений на підписку 
про невиїзд. 17.05.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 25.03.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 601).

Хазанов Ізраіль Фалькович, 1919 р. н., м. Ні-
жин, єврей, освіта незакінчена вища. Проживав 
за місцем навчання, курсант Харківської військо-
во-авіаційної школи. Заарештований 27.08.1941 р. 
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за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-14 КК УРСР. 15.09.1941 р. 
справу припинено. Реабілітований 31.10.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4248).

Хайба Кирило Назарович, 1892 р. н., с. Кіро-
ве (нині с. Троїцьке) Новгород-Сіверського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Кіро-
ве (нині с. Троїцьке), одноосібник. Заарештова-
ний 26.02.1931 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 13.11.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 20.07.1963 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6016).

Хайкін Герш Ізраільович, 1909 р. н., с. Авту-
ничі Городнянського р-ну, єврей, освіта початко-
ва. Проживав у м. Чернігів, головний бухгалтер. 
Заарештований 08.02.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 
54-11 КК УРСР. 28.11.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 20.08.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3147).

Хайкіна Сіма Меєрівна, 1860 р. н., м. Мінськ, 
Білорусь, єврейка, освіта домашня. Прожива-
ла у м. Новгород-Сіверський. Заарештована 
20.08.1920 р. за співробітництво з гетьманською 
владою. 06.09.1920 р. звільнена на поруки. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
07.12.1921 р. справу припинено. Реабілітована 
29.01.1999 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 1406).

Хайнацький Болеслав Йосипович, 1889 р. н., 
Польща, поляк, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, пекар. Заарештований 23.06.1941 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 16.12.1948 р. справу 
припинено. Пропав без вісті під час евакуації. 
Реабілітований 27.02.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 452).

Хайнацький Мечислав Антонович, 1891 р. н., 
м. Київ, поляк, освіта середня спеціальна. 
Проживав у м. Київ, технік. Заарештований 
20.12.1932 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 28.04.1933 р. за 
ст. 54-6 КК УСРР висланий до Північного краю 

на 3 роки. На час другого арешту – мешканець 
м. Ніжин, економіст. Заарештований 02.10.1937 р. 
За постановою «двійки» від 08.12.1937 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 03.01.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 10.07.1959 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4094).

Хайневський Анатолій Лаврентійович, 
1897 р. н., с. Андріївка Козлянського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Чернігів, тесля. Заарештований 
20.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 27.04.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 880).

Хайневський Микола Лаврентійович, 
1904 р. н., с. Кувечичі Чернігівського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Кувечи-
чі, одноосібник. Заарештований 07.03.1931 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 03.05.1931 р. справу при-
пинено. Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 404).

Халаш Григорій Кузьмич, 1874 р. н., 
с. Кладьківка Комарівського (нині Куликівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Кладьківка, одноосібник. Заарештований 
23.10.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 11.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9478).

Халдай Іван Карпович, 1905 р. н., с. Пирогів-
ці Прилуцького р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Прилуки. Заарештований 
18.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 24.04.1938 р. за участь 
у діяльності української контрреволюційної на-
ціоналістичної організації застосована ВМП. Роз-
стріляний 15.05.1938 р. Реабілітований 31.03.1961 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4695).

Халецький Анатолій Миколайович, 1910 
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[1912] р. н., с. Покошичі Понорницького (нині Ко-
ропського) р-ну, українець, освіта середня спе-
ціальна. Проживав у с. Гусарка Куйбишевського 
(нині Більмацького) р-ну Запорізької обл., студент. 
Заарештований 15.08.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
28.01.1932 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На 
час другого арешту – вчитель. Заарештований 
31.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 17.11.1937 р. за участь у 
діяльності контрреволюційної повстанської орга-
нізації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Відбував 
покарання у Приморському ВТТ. Реабілітований 
25.07.1997 р., 22.06.1957 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2986-2990).

Халецький Василь Миколайович, 1904 р. н., 
м. Кролевець Чернігівської (нині Сумської) обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Хол-
ми Холминського (нині Корюківського) р-ну, 
робітник. Заарештований 11.11.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 17.11.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації, скерованої проти заходів радянської вла-
ди, ув’язнений до ВТТ на 8 років. Відбував покаран-
ня у Байкало-Амурському ВТТ, м. Ворошилов, 
Приморський край. Реабілітований 22.06.1957 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2986-2990).

Халецький Василь Прокопович, 1889 р. н., 
росіянин, освіта початкова. Проживав у смт Климо-
во Новозибковського повіту Чернігівської губ. (ни-
ні Климовського р-ну Брянської обл., РФ), завіду-
вач поштової-телеграфної контори. Заарештований 
у січні 1919 р. як соціально-небезпечний елемент. 
За постановою Чернігівського губревтрибуналу від 
12.06.1919 р. справу припинено. Звільнений з-під вар-
ти 17.01.1919 р. Реабілітований 27.11.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 263).

Халецький Іван Савович, 1900 р. н., с. Пльо-
хів Чернігівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Пльохів, одноосібник. Заареш-
тований 05.05.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 29.10.1932 р. за 

ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 14.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6645).

Халецький Микола Прокопович, 1879 р. н., 
с. Брахлов Новозибковського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Климовського р-ну Брянської обл., 
РФ), українець, освіта середня. Проживав у м. Чер-
нігів, помічник лікаря. Заарештований 13.04.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 17.04.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 
2, 54-11 КК УРСР застосована ВМП. Розстріля-
ний 05.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
05.07.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3503).

Халецький Михайло Сергійович, 1883 р. н., 
с. Краснопілля Коропського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Краснопілля, одноосіб-
ник. Заарештований 28.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
16.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7571).

Халимон Анатолій Іванович, 1913 р. н., 
с. Ковчин Куликівського р-ну, українець, освіта 
середня спеціальна. Член ЛКСМУ. Проживав у 
м. Чернігів, технік-будівельник. Заарештований 
17.06.1937 р. За вироком ВТ КВО від 18.09.1937 р. за 
ст.ст. 54-2, 54-9 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 8 років. Загинув у Північно-Східно-
му ВТТ 19.01.1939 р. Реабілітований 18.04.1957 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 4378-п).

Халимон Василь Овсійович, 1907 р. н., 
с. Ковчин Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Ковчин, одноосібник. 
Заарештований 03.04.1931 р. За постановою від 
16.07.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий з 
родиною на Урал. Реабілітований 18.12.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6278).

Халимон Василь Петрович, 1906 р. н., с. Бог-
данівка Троїцького (нині Павлоградського) р-ну 
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Дніпропетровської обл., українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Ковчин Куликівсько-
го р-ну, коваль. Заарештований 30.10.1936 р. За ви-
роком спецколегії Чернігівського облсуду від 
03.03.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засудже-
ний до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітова-
ний 10.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 14544-п).

Халимон Григорій Михайлович [Филимо-
ненко Михайло Григорович], 1918 р. н., с. Гор-
бове Куликівського р-ну, українець. Прожи-
вав у с. Горбове, колгоспник. Заарештований 
19.02.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 02.03.1937 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 03.03.1937 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2068).

Халимон Іван Остапович, 1885 р. н., с. Пере-
люб Холминського (нині Корюківського) р-ну, 
українець. Проживав у с. Перелюб, одноосібник. 
Заарештований 16.10.1930 р. За постановою судо-
вої «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 16.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 20.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6796).

Халимон Михайло Давидович, 1899 р. н., 
с. Ковчин Куликівського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Луганськ, будівельник. За-
арештований 10.03.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при колегії ГПУ УССР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітований 19.06.1967 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8733-8747).

Халимон Михайло Петрович, 1872 р. н., 
с. Ковчин Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Ковчин, одноосібник. 
Заарештований 11.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
06.03.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
16.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5368).

Халимон Павло Іванович, 1918 р. н., с. Ков-
чин Куликівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації 172 п, 
червоноармієць. Заарештований 24.03.1943 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 29.04.1943 р. справу при-
пинено. Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5074).

Халимон Пилип Йосипович, 1883 р. н., 
с. Ковчин Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у м. Чернігів, різноробо-
чий. Заарештований 21.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.04.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив заходів партії, застосо-
вана ВМП. Розстріляний 17.05.1938 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9320).

Халимон Семен Михайлович, 1901 р. н., с. Но-
ва Басань Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Ніжин, рахівник. За-
арештований 06.03.1938 р. за ст. 54-11 КК УРСР. 
08.06.1938 р. справу припинено. Реабілітований 
29.05.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2387).

Халимон Трохим Іванович, 1882 р. н., 
с. Радьківка Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Радьківка, псаломщик. Заарештований 
30.11.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 23.12.1943 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.07.1995 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17145-п).

Халимоненко Олексій Якович, 1925 р. н., 
с. Коломійцівка Лосинівського (нині Носівсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав за 
місцем дислокації в.ч. 10072, військовослужбо-
вець. Заарештований 18.08.1948 р. За вироком 
ВТ в.ч. 19854 від 01.03.1949 р. за ст. 58-1 «а» КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 25 ро-
ків. Реабілітований 16.12.1991 р. (ГДА СБ Украї-
ни, м. Чернігів. – Спр. 15797-п).

Халимоненко Семен Пилипович, 1893 р. н., 
с. Велике Устя Сосницького р-ну, українець, осві-
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та початкова. Проживав у смт Макошине Менсько-
го р-ну, фельдшер. Заарештований 11.04.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 03.11.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
позбавлений права проживання в 12 населених 
пунктах на 3 роки. Реабілітований 26.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6297).

Халимоненко Федір Пилипович, 1896 р. н., 
с. Велике Устя Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Велике Устя, одноосібник. 
Заарештований 12.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
01.07.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
29.07.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2046).

Халіулін Семен Абдарахманович, 1897 р. н., 
с. Шарипово Кушнаренковського р-ну, Башкор-
тостан, РФ, татарин, малописьменний. Проживав 
у м. Ніжин, робітник. Заарештований 19.12.1937 р. 
За постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 21.02.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покаран-
ня відбував у Північно-Східному ВТТ. Загинув у 
1941 р. Реабілітований 24.11.1961 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4817).

Халявко Андрій Феодосійович, 1921 р. н., 
с. Шатура Лосинівського (нині Ніжинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем дислокації 260 сп 5 сд військ НКВД, чер-
воноармієць. Заарештований 07.01.1943 р. за 
ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР. 06.03.1943 р. справу 
припинено. Реабілітований 15.09.1997 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4266).

Хамазюк Тимофій Тихонович, 1869 р. н., 
с. Сутоки Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Сутоки, одноосібник. 
Заарештований 22.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 07.04.1938 р. за участь у діяльності контр-
революційного угруповання застосована ВМП. 
Розстріляний 09.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 16.03.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8261).

Хамайко Василь Андрійович, 1914 р. н., 
с. Ольшана Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав за місцем 
дислокації 24 ап 24 сд, червоноармієць. Заареш-
тований 23.07.1937 р. За вироком ВТ 17 ск КВО від 
17.12.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Покарання від-
бував у Північно-Східному ВТТ. Звільнений 
23.07.1947 р. Реабілітований 26.07.1990 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14503-п).

Хамайко Олександр Йосипович, 1901 р. н., 
с. Ольшана Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ольша-
на, колгоспник. Заарештований 10.01.1933 р. за 
ст. 54-7 КК УСРР. 23.01.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.05.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2334).

Хаман Василь Федотович, 1891 р. н., с. Рож-
нівка Ічнянського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Рожнівка, одноосібник. Заареш-
тований 13.07.1929 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК 
УСРР. 09.08.1929 р. справу припинено. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
24.10.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9157, 9293).

Хамовський Павло Лукич, 1912 р. н., с. Ху-
тір Зайців Добрянського р-ну (приєднано до 
с. Горностаївка Ріпкинського р-ну), українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем служби, тило-
вий ополченець 8 об техобслуговування. Заарешто-
ваний 27.08.1935 р. За вироком ВТ Приморської 
групи військ окремої Червонопрапорної Далеко-
східної армії від 26.12.1935 р. за ст. 58-1 «б» КК 
РСФРР засуджений до ВМП. За постановою су-
дово-наглядової колегії ВС СРСР від 13.03.1936 р. 
ВМП замінена на позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 19.06.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17448-п).

Хамський Стефан Миколайович, 1900 р. н., 
смт Лальськ Вологодської губ. (нині Лузько-
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го р-ну Кіровської обл., РФ), єврей, освіта серед-
ня. Проживав у м. Глухів Чернігівської губ. 
(нині Сумської обл.), учень. Заарештований 
06.12.1919 р. за виступи проти радянської влади. 
Звільнений на поруки 28.12.1919 р. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 20.04.1920 р. 
справу припинено за недостатністю зібраних 
доказів. Реабілітований 30.07.1998 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 147).

Хандога Петро Володимирович, 1878 р. н., 
с. Клочків Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у м. Чернігів, двірник. 
Заарештований 13.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
17.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 8 років. Покарання 
відбував у Горношорському ВТТ. Реабілітований 
05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1855).

Хандога Прокіп Іванович, 1894 р. н., с. Вед-
меже (нині с. Мирне) Талалаївського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Ведме-
же (нині с. Мирне), колгоспник. Заарештований 
28.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 10.04.1938 р. за участь 
у діяльності контрреволюційного угруповання 
застосована ВМП. Розстріляний 22.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9992).

Хандожка Григорій Семенович, 1906 р. н., 
с. Прокопівка Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
малописьменний. Проживав за місцем служби, 
червоноармієць. Заарештований 27.07.1945 р. За 
вироком ВТ 3 гв. кавк від 03.10.1945 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Реабілітований 02.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 14692-п).

Хандриков Василь Васильович, 1890 р. н., 
м. Москва, РФ, росіянин, освіта вища. Проживав 
за місцем роботи, начальник будівельної дільниці 
«Чернігівзалізниця». Заарештований 09.05.1931 р. 
За постановою Колегії ОГПУ від 02.01.1932 р. за 
ст. 58-7 КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 

5 років. За постановою Колегії ОГПУ від 
01.02.1932 р. звільнений достроково, попередній 
вирок вважати умовним. Реабілітований 
19.06.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5001-5003).

Ханенко Олександр Дмитрович, 1890 р. н., 
м. Корюківка Корюківського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, бухгалтер. 
Заарештований 05.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.11.1937 р. за участь у діяльності антирадянської 
української націоналістичної організації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. На час другого арешту – 
мешканець с. Тахтамигда Сковородинського р-ну 
Амурської обл., РФ, бухгалтер. Заарештований 
27.03.1949 р. За постановою особливої наради при 
МГБ СРСР від 06.08.1949 р. висланий на поселення 
до м. Красноярськ. Реабілітований 24.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10136).

Ханко Гаврило Степанович, 1896 р. н., с. Го-
ловеньки Борзнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Головеньки, без певних 
занять. Заарештований 08.07.1934 р. за ст. 54-10 
КК УСРР. 01.08.1934 р. справу припинено. Реабі-
літований 19.02.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1044).

Хареба Андрій Софронович, 1880 р. н., с. Куд-
рівка Сосницького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Кудрівка, одноосібник. Заарешто-
ваний 02.02.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 18.05.1930 р. за 
ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР висланий до Північного 
краю на 3 роки. Реабілітований 28.04.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5268).

Хареба Олександр Софронович, 1897 р. н., 
с. Кудрівка Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Ляшківці Сосницько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 28.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 29.11.1937 р. за проведення анти-
колгоспної агітації ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
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ків. Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10680).

Хареба Опанас Софронович, 1893 р. н., с. Куд-
рівка Сосницького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Кудрівка, одноосібник. 
Заарештований 24.11.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
15.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
05.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7081).

Харевич Андріян Тимофійович, 1860 р. н., 
с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Велика Загорівка, 
бригадир колгоспу. Заарештований 16.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 15.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянського угруповання застосована ВМП. 
Розстріляний 28.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 04.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9539).

Харевич Григорій Андронович, 1905 р. н., 
с. Велика Загорівка Борзнянського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Плиски 
Борзнянського р-ну, одноосібник. Заарештований 
16.10.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 15.10.1931 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. 22.10.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 20.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2534).

Харенко Іван Пилипович, 1897 р. н., 
смт Ладан Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Ладан, чорноробо-
чий. Заарештований 05.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 04.12.1974 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8080).

Харенко Семен Сидорович, 1884 р. н., с. Ни-
конівка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Прилуки, рахівник. 

Заарештований 29.04.1935 р. 23.08.1935 р. звіль-
нений на підписку про невиїзд. Заарештований 
06.10.1935 р. За вироком спецколегії лінійного су-
ду Південно-Західної залізниці від 10.10.1935 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР засуджений до позбавлення во-
лі на 3 роки. Реабілітований 02.10.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 8567-п).

Харечко Іван Ілліч, 1909 р. н., с. Іваниця 
Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, українець. 
Проживав за місцем дислокації 846 сп, черво-
ноармієць. Заарештований 14.11.1941 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За ухвалою ВТ 52 А від 23.11.1941 р. 
справу припинено. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3909).

Харитонов Микола Іванович, 1885 р. н., 
станиця Преображенська Донської обл. (нині 
Волгоградської обл., РФ), українець, освіта ви-
ща. Проживав у смт Козелець Козелецького р-ну, 
агроном. Заарештований 15.08.1937 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 03.11.1937 р. за участь у діяльності антира-
дянської української націоналістичної контр-
революційної організації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Покарання відбував у Сибірському ВТТ. 
Загинув 14.04.1942 р. Реабілітований 27.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11734).

Хариф Юхим Ісакович, 1891 р. н., смт Піщан-
ка Піщанського р-ну Вінницької обл., єврей. Про-
живав у м. Чернігів, службовець. Заарештований 
19.04.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції. 08.04.1939 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 27.02.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1327).

Харицький Юхим Ілліч, 1912 р. н., м. Ні-
жин, українець, малописьменний. Проживав у 
м. Ніжин, робітник. Заарештований 05.10.1943 р. за 
ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За постановою військової 
прокуратури Південно-Західної залізниці від 
29.11.1943 р. справу припинено. Звільнений 
02.12.1943 р. Реабілітований 21.04.1997 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2213).
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Харлан Сергій Андрійович, 1880 р. н., с. Ко-
зацьке Бобровицького р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Козацьке, одноосібник. Заареш-
тований 23.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 5 років. Реабілітований 12.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6797).

Харлан [Хорлан] Петро Андрійович, 
1885 р. н., с. Козацьке Бобровицького р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Козацьке, 
одноосібник. Заарештований 24.10.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 5 років. Реабілітований 
12.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6798).

Харсик Василь Васильович, 1894 р. н., 
с. Козацьке Бобровицького р-ну, українець, 
письменний. Проживав у с. Козацьке, одноосіб-
ник. Заарештований 30.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.11.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
12.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6598).

Харсика Петро Григорович, 1893 р. н., 
с. Козацьке Бобровицького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Козацьке, одноосібник. 
Заарештований 05.08.1931 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації. 
07.12.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
20.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3869).

Харсика Федір Степанович, 1891 р. н., 
с. Козацьке Бобровицького р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Козацьке, одноосібник. 
Заарештований 31.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7454).

Харсика Федір Юхимович, 1916 р. н., с. Ко-
зацьке Бобровицького р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Веселий Хутір Чорно-
баївського р-ну Київської (нині Черкаської) обл., 
зоотехнік. Заарештований 16.08.1937 р. За вироком 
спецколегії Чернігівського облсуду від 01.02.1938 р. 
за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР виправданий. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14526-п).

Харсика Юхим Степанович, 1882 [1886] р. н., 
с. Козацьке Бобровицького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Козацьке, рахівник. 
Заарештований 30.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
02.04.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
28.05.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2344).

Харута Василь Дем’янович, 1888 р. н., 
с. Пархимів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пар-
химів, колгоспник. Заарештований 28.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 29.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 26.08.1991 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11794).

Хархун Григорій Севастянович, 1898 р. н., 
с. Скрипчин Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Скрипчин, колгоспник. 
Заарештований 04.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
26.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації 
ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 
24.04.1965 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7882).

Хархун Кирило Трохимович, 1918 р. н., 
смт Козелець Козелецького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у смт Козелець, учень. 
Заарештований 30.11.1935 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 07.01.1936 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі на 4 роки. Реабілітований 16.08.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14830-п).

Хархун Сергій Денисович, 1888 р. н., с. Жадь-
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ки (приєднано до с. Скрипчин) Козелецького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Жадь-
ки (приєднано до с. Скрипчин), одноосібник. За-
арештований 28.10.1930 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ГПУ УСРР від 13.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 15.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5541).

Харченко Аврам Миколайович, 1879 р. н., 
с. Нові Млини Бахмацького (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Нові Млини, одноосібник. Заарештований 
25.08.1933 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 08.01.1934 р. за ст.ст. 54-2, 
54-11 КК УСРР висланий до Західно-Сибірсько-
го краю на 3 роки. Реабілітований 16.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8868).

Харченко Анатолій Аполлонович, 1880 р. н., 
с. Красне Батуринського (нині Бахмацького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Крас-
не, одноосібник. Заарештований 16.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 17.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7716).

Харченко Андрій Йосипович, 1907 р. н., 
с. Березівка Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Березівка, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 23.10.1991 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Харченко Василь Іванович, 1893 р. н., с. Крас-
не Бахмацького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав за місцем дислокації 3 б 360 сп 74 сд, 
червоноармієць. Заарештований 18.02.1945 р. 
За вироком ВТ 74 сд від 16.03.1945 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-

ний 25.06.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17520-п).

Харченко Василь Ількович, 1896 р. н., с. Іва-
ниця Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Боярщина 
Ічнянського р-ну, одноосібник. Заарештований 
16.04.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 14.05.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 26.02.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9767-п).

Харченко Василь Леонтійович, 1915 р. н., 
с. Харкове Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Харкове, одноосібник. 
Заарештований 02.01.1933 р. за проведення анти-
радянської агітації. 22.01.1933 р. справу закрито. 
(ГДА СБ України, м. Суми. – Спр. 2232-п).

Харченко Василь Петрович, 1899 р. н., 
с. Требухів Остерського повіту Чернігівської губ. 
(нині Броварського р-ну Київської обл.), украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Требухів, 
вантажник. Заарештований 11.08.1921 р. За пос-
тановою Чернігівської губЧК від 07.12.1921 р. звіль-
нений за амністією. Реабілітований 16.12.1994 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12197).

Харченко Володимир Іванович, 1895 р. н., 
м. Городня Городнянського р-ну, українець, осві-
та середня. Проживав у м. Городня, рахівник. 
Заарештований 11.03.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 25.04.1938 р. за участь у діяльності контр-
революційної білогвардійської повстанської 
організації передбачена ВМП. Реабілітований 
07.06.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3425).

Харченко Володимир Леонтійович, 1904 р. н., 
с. Березівка Талалаївського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Харкове Талалаївсько-
го р-ну, одноосібник. Заарештований 25.10.1932 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 31.01.1933 р. за ст. 56-17 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 10 років. Реабілітований 26.01.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Суми. – Спр. 9949-п).
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Харченко Ганна Михайлівна, 1897 р. н., 
с. Богданівка Прилуцького р-ну, українка, непись-
менна. Проживала у с. Богданівка, домогосподар-
ка. Заарештована 18.02.1930 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 
54-11 КК УСРР. 12.05.1930 р. справу припинено. 
Звільнена з-під варти 29.04.1930 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8590).

Харченко Григорій Васильович, 1874 р. н., 
с. Костирів Менського (нині Сосницького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Кос-
тирів, одноосібник. Заарештований 12.04.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 26.08.1932 р. справу припи-
нено. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2018).

Харченко Григорій Петрович, 1882 р. н., 
с. Козари Бобровицького (нині Носівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Коза-
ри, колгоспник. Заарештований 07.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 22.10.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив заходів 
партії, ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 26.05.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1767).

Харченко Дем’ян Авксентійович, 1896 р. н., 
м. Ічня Ічнянського р-ну. Проживав за місцем 
роботи, діловод 392 Таращанського полку Чер-
воної армії. Заарештований 04.11.1919 р. За пос-
тановою особливого відділу при реввійськраді 
12 А від 14.11.1919 р. за шпигунство ув’язнений 
до концтабору на час громадянської війни. 
Реабілітований 20.06.1996 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12415).

Харченко Дмитро Андрійович, 1878 р. н., 
с. Петрівка (нині с. Махнівка) Борзнянського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Петрів-
ка (нині с. Махнівка), одноосібник. Заарештова-
ний 09.02.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 20.02.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10861).

Харченко Іван Іванович, 1890 р. н., с. Носе-
лівка Борзнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Носелівка, одноосібник. 
Заарештований 11.10.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
15.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 3 роки умовно. Реабілітова-
ний 26.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7302).

Харченко Іван Іванович, 1873 р. н., м. Чер-
нігів, українець, освіта середня. Проживав у м. Чер-
нігів, візник. Заарештований 20.10.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 08.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
05.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3712).

Харченко Іван Лукич, 1897 р. н., с. Богданів-
ка Прилуцького р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Богданівка, одноосібник. За-
арештований 27.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8590).

Харченко Іван Михайлович, 1879 р. н., 
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Одеса, 
робітник. Заарештований 26.09.1928 р. За виро-
ком надзвичайної сесії Чернігівського окрсуду від 
24.03.1929 р. за ст. 54-13 КК УСРР засуджений 
до ВМП. За постановою ВЦВК від 20.05.1929 р. 
ВМП замінена на позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 23.05.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16435-п).

Харченко Іван Петрович, 1921 р. н., с. Убор-
ки Куликівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав за місцем дислокації 592 б 59 озадн 
2 гв. п дивізії ППО Балтійського флоту, червоно-
флотець. Заарештований 13.11.1942 р. За вироком 
ВТ головної військово-морської бази Балтійського 
флоту від 30.11.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
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Реабілітований 18.09.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14826-п).

Харченко Іван Федорович, 1904 р. н., с. Со-
киринці Срібнянського р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав у с. Сокиринці, тесля. Заарешто-
ваний 31.10.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 07.12.1930 р. за 
ст.ст. 20-54-8, 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 8 років. Реабілітований 14.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8547).

Харченко Кирило Кузьмич, 1896 р. н., с. Го-
родище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Го-
родище, одноосібник. Заарештований 22.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 18.05.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5619).

Харченко Корній Опанасович, 1887 р. н., 
с. Козари Бобровицького (нині Носівського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ко-
зари, одноосібник. Заарештований 30.05.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 26.10.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 13.06.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6679).

Харченко Костянтин Михайлович, 
1883 р. н., с. Стахорщина Новгород-Сіверсько-
го р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Стахорщина, не працював. Заарештований 
19.10.1943 р. За вироком ВТ військ НКВД по Чер-
нігівській обл. від 11.03.1944 р. за ст. 54-10 ч. 2 з 
санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 7 років. Реабілітований 13.12.1989 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 1201-п).

Харченко Лукерія Калістратівна, 1880 р. н., 
с. Васьківці Срібнянського р-ну, українка, непись-
менна. Проживала у с. Сокиринці Срібнянсько-
го р-ну, домогосподарка. Заарештована 31.10.1930 р. 

За постановою судової «трійки» при Коле-
гії ГПУ УСРР від 07.12.1930 р. за ст.ст. 20-54-8, 
54-10 КК УСРР ув’язнена до концтабору на 5 ро-
ків. Реабілітована 14.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8547).

Харченко Марія Володимирівна, 1922 р. н., 
с. Олександрівка Корюківського р-ну, українка, 
освіта середня спеціальна. Член ВЛКСМ. Про-
живала у м. Мена Менського р-ну, вчитель. За-
арештована 22.10.1944 р. За постановою особли-
вої наради при НКВД СРСР від 04.08.1945 р. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР позбавлена волі на 10 мі-
сяців. Реабілітована 11.03.1994 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12012).

Харченко Марія Пантелеймонівна, 1903 р. н., 
с. Дідівці Прилуцького р-ну, українка, освіта ви-
ща. Проживала у с. Дідівці, агроном. Заарештована 
13.03.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 18.07.1945 р. 
справу припинено. Реабілітована 14.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4040).

Харченко Марфа Микитівна, 1906 р. н., с. Бі-
лошицька Слобода Холминського (нині Корю-
ківського) р-ну, українка, освіта початкова. Прожи-
вала у с. Парастовське Холминського (нині Корю-
ківського) р-ну, колгоспниця. 10.02.1945 р. взята 
на підписку про невиїзд. За постановою особливої 
наради при МВД СРСР від 01.04.1946 р. як член 
сім’ї зрадника Батьківщини вислана на 3 роки. 
Згідно Указу Президії ВР СРСР від 07.07.1945 р. 
амністована, міра покарання не виконувалась. 
Реабілітована 28.02.1995 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12299).

Харченко Микола Іванович, 1921 р. н., 
с. Сокиринці Срібнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Сокиринці. Заарештова-
ний 13.05.1945 р. За вироком ВТ 415 стрілецької 
Мозирської дивізії від 21.05.1945 р. за ст. 58-1 «б» 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 17.04.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15717-п).

Харченко Микола Лаврентійович, 1925 р. н., 
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с. Журавка Варвинського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав за місцем дислокації в.ч. 16444, 
мл. сержант. Заарештований 13.09.1948 р. За ви-
роком ВТ в.ч. 16538 від 08.10.1948 р. за ст. 58-10 
ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до 
позбавлення волі на 10 років, позбавлений меда-
лі «За перемогу над Німеччиною». Реабілітова-
ний 19.06.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17455-п).

Харченко Олександр Аполлонович, 
1866 р. н., с. Красне Конотопського повіту (нині 
Бахмацького р-ну), українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Карпенкове Батуринського (нині 
Бахмацького) р-ну, одноосібник. Заарештований 
16.10.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 17.11.1930 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 20.06.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6799).

Харченко Остап Полікарпович, 1887 р. н., 
с. Глибоке Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Глибоке, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної орга-
нізації ув’язнений до концтабору на 5 років. 
Реабілітований 28.02.1992 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Харченко Павло Іванович, 1883 р. н., с. Дідів-
ці Прилуцького р-ну, українець, письменний. 
Проживав у с. Дідівці, одноосібник. Заарештова-
ний 26.11.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 15.03.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 30.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5747).

Харченко Павло Федорович, 1913 р. н., 
с. Сокиринці Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Сокиринці, одноосібник. 
Заарештований 31.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 07.12.1930 р. 
за ст.ст. 20-54-8, 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Реабілітований 14.08.1989 р. 

(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8547).

Харченко Петро Іванович, 1905 р. н., с. Виблі 
Куликівського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Ярославль, РФ, буфетчик. За-
арештований 15.03.1937 р. За вироком ВТ КВО 
від 28.08.1937 р. за ст.ст. 16-54-8, 54-2, 54-10 ч. 1, 
54-11 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. Загинув, відбуваючи покарання, 
04.08.1941 р. Реабілітований 27.09.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16187-п).

Харченко Петро Малахійович, 1904 р. н., 
с. Виблі Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Виблі, селянин. За-
арештований 22.11.1928 р. За вироком Чернігів-
ського окрсуду від 24.05.1929 р. за ст.ст. 34 ч. 2, 
54-8 КК УСРР висланий за межі Чернігівської, 
Конотопської, Ніжинської, Глухівської, Київської 
округ на 5 років. Реабілітований 26.06.1999 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-328, оп.6, спр. 193).

Харченко Петро Михайлович, 1920 р. н., 
с. Козари Бобровицького (нині Носівського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав за міс-
цем дислокації 433 ГАП, червоноармієць. За-
арештований 13.04.1941 р. За вироком ВТ 18 А від 
21.07.1941 р. за ст.ст. 16-54-8 КК УРСР засудже-
ний до ВМП. Розстріляний 22.07.1941 р. Реабіліто-
ваний 12.11.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 15402-п).

Харченко Прокофій Львович, 1902 р. н., 
с. Данине (нині с. Данина) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта незакінчена вища. Проживав 
у с. Лідин Бобровицького р-ну, вчитель. За-
арештований 24.12.1929 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 02.02.1930 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР застосована ВМП. Розстрі-
ляний 26.02.1930 р. у м. Ніжин. Реабілітований 
02.04.1968 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8004).

Харченко Тимофій Йосипович, 1892 р. н., 
с. Фастівці Бахмацького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Фастівці, без певних 
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занять. Звинувачувався за ст. 54-11 КК УСРР. 
29.05.1933 р. взятий на підписку про невиїзд. 
04.11.1933 р. справу припинено. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2050).

Харченко Тимофій Карпович, 1900 р. н., с. Кис-
лі Ріпкинського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Кислі, колгоспник. Заарештований 
22.04.1940 р. за ст.ст. 16-54-9 КК УРСР. 10.08.1940 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.07.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3006).

Харченко Федір Лукич, 1892 р. н., с. Богданів-
ка Прилуцького р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Богданівка, одноосібник. Заареш-
тований 18.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.05.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Заарештований 20.08.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив заходів партії, застосова-
на ВМП. Розстріляний 07.10.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 26.08.1989 р., 18.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8590, 10900).

Харченко Федір Федорович, 1889 р. н., смт Во-
роніж Глухівського повіту Чернігівської губ. (ни-
ні Шосткинського р-ну Сумської обл.) Прожи-
вав у смт Вороніж. Заарештований 05.02.1919 р. 
за співробітництво з гетьманською владою. За 
постановою Чернігівського губревтрибуналу 
від 13.07.1919 р. справу закрито. Реабілітований 
30.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 134).

Харченко Федот Петрович, 1878 р. н., с. Со-
киринці Срібнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Сокиринці, одно-
осібник. Заарештований 31.10.1930 р. За поста-
новою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 07.12.1930 р. за ст.ст. 20-54-8, 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 8 років. Реабілітова-
ний 14.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8547).

Харчук Іван Якович, 1897 р. н., с. Іванків 
Житомирської обл., українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Шевченка Чернігівського р-ну, 
колгоспник. Заарештований 27.01.1933 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 02.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки 
умовно. Реабілітований 23.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9062).

Харчук Олександр Якович, 1889 р. н., с. Іван-
ків Житомирської обл., українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Шевченка Чернігівського р-ну, 
одноосібник. Заарештований 13.01.1933 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 02.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітова-
ний 23.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9062).

Хаскін Абрам Хаїмович, 1914 р. н., м. Черні-
гів, єврей, освіта вища. Проживав за місцем 
служби, військтехнік 2-го рангу. Заарештований 
23.05.1942 р. За вироком ВТ Ленінградського 
гарнізону від 01.07.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції 
ст. 58-2 КК РРФСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 10 років, позбавлений військового 
звання. Звільнений 23.05.1952 р. Реабілітований 
07.12.1973 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10824-п).

Хаскіна Ольга Яківна, 1902 р. н., м. Лубни 
Полтавської обл., єврейка, освіта середня. Про-
живала у м. Прилуки, без певних занять. Заареш-
тована 29.05.1938 р. як член сім’ї зрадника Бать-
ківщини. 09.12.1938 р. справу припинено. Реабі-
літована 25.12.1996 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 34).

Хатнюк Іван Павлович, 1876 р. н., с. Но-
ві Млини Батуринського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Нові Млини, колгоспник. Заарештований 
21.09.1943 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. 28.01.1944 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.11.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 807).
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Хатнюк Митрофан Степанович, 1876 р. н., 
с. Нові Млини Батуринського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець. Проживав у с. Нові Млини, 
колгоспник. Заарештований 17.03.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 13.04.1938 р. за участь у діяльності антира-
дянської націоналістичної повстанської організа-
ції застосована ВМП. Розстріляний 17.04.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 22.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11234).

Хатнюк Федір Пимонович, 1900 р. н., с. Нові 
Млини Бахмацького (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Стольне 
Березнянського (нині Менського) р-ну, священник. 
Заарештований 11.09.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.01.1934 р. за ст. 54-12 КК УСРР ув’язнений 
до ВТТ на 3 роки. Реабілітований 21.04.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2355).

Хатьомкін Олександр Антонович, 1898 р. н., 
м. Чернігів, українець, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, інспектор фінвідділу. Заарештований 
11.03.1938 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 14.03.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 19.02.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1277).

Хахуда Омелян Петрович, 1898 р. н., м. Носів-
ка Носівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Носівка, заступник директо-
ра сільгоспдослідної станції. Заарештований 
24.06.1938 р. За вироком виїзної сесії Чернігів-
ського облсуду від 20.03.1939 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 
54-11 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
віддалених місцях на 5 років. За ухвалою судової 
колегії в кримінальних справах ВС УРСР від 
23.06.1939 р. справу направлено на дослідування. 
10.10.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1936).

Хаценко Михайло Несторович, 1906 р. н., 
с. Городище Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Горо-

дище, колгоспник. Заарештований 28.11.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 29.11.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Покарання відбував у Волзькому ВТТ. 
Реабілітований 07.10.1967 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7992).

Хворостін Кузьма Володимирович, 1904 р. н., 
с. Омелянів Козелецького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Омелянів, без певних 
занять. Заарештований 09.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.08.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 22.08.1937 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 17.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10876).

Хворостов Георгій Васильович, 1903 р. н., 
м. Ворошиловськ (нині м. Алчевськ) Луган-
ської обл., росіянин, освіта початкова. Член 
ВКП(б). Проживав за місцем служби, сержант. За-
арештований 17.12.1942 р. За вироком ВТ 1 гв. мехк
від 12.01.1943 р. за ст.ст. 58-1 «б», 58-10 ч. 2
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 27.09.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 17709-п).

Хвост Андрій Степанович, 1897 р. н., с. Вели-
ка Кошелівка Ніжинського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Велика Кошелівка, 
одноосібник. Заарештований 25.10.1930 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 05.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 7 років. Покарання 
відбував у Дмитровському ВТТ. На час другого 
арешту – мешканець м. Ніжин, робітник артілі. 
Заарештований 07.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
16.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
14.08.1989 р., 31.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8536, 10752).

Хвост Іван Якимович, 1880 р. н., с. Велика 
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Кошелівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Велика Кошелівка, одно-
осібник. Заарештований 15.02.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 15.04.1938 р. за проведення антирадянської 
агітації, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, застосована ВМП. Розстріляний 29.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9627).

Хвост Ілля Тимофійович, 1902 р. н., 
с. Митченки Бахмацького р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Митченки, одноосібник. 
Заарештований 11.03.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
12.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
02.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6415).

Хвост Лаврентій Терентійович, 1877 р. н., 
с. Вербичі Ріпкинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Вербичі, одноосібник. 
Заарештований 14.04.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
05.07.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
25.11.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 825).

Хвост Парасковія Тихонівна, 1909 р. н., с. Но-
ва Басань Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну, українка, освіта початкова. Проживала 
у с. Нова Басань, колгоспниця. Заарештована 
13.03.1944 р. За постановою особливої наради при 
НКВД СРСР від 29.07.1944 р. як член сім’ї зрадни-
ка Батьківщини вислана до Північно-Казахстан-
ської обл. Казахської РСР на 5 років. Реабілітована 
26.01.1995 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 12227).

Хвост Петро Дмитрович, 1890 р. н., с. Велика 
Кошелівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Ніжин, робітник конто-
ри «Заготхудоба». Заарештований 13.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 16.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 

8 років. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10753).

Хвостик Микола Васильович, 1878 р. н., 
смт Любеч Ріпкинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Любеч, одноосібник. 
Заарештований 11.11.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
Рішення по справі відсутнє. Помер 18.01.1944 р. 
Реабілітований 28.05.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6116).

Хвостик Яків Йосипович, 1886 р. н., смт Лю-
беч Ріпкинського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у смт Любеч, лісник. Заарештований 
14.03.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР. 20.04.1939 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. Рішення 
по справі відсутнє. Реабілітований 29.05.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2069).

Хенкін Лев Маркович, 1911 р. н., с. Узруй 
Новгород-Сіверського р-ну, єврей, освіта вища. 
Член ВКП(б). Проживав за місцем дислокації 
6 техб 2 техбр, лейтенант, начальник штабу. 
Заарештований 27.10.1942 р. За вироком ВТ 
Московського ВО від 08.03.1943 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі 
на 8 років. За ухвалою ВТ Московського ВО від 
31.03.1943 р. попередній вирок скасовано, справу 
припинено. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 5504-п).

Хижний Захарій Прокопович, 1889 р. н., 
с. Ядлівка Бобровицького р-ну Чернігівської обл.
(нині с. Перемога Баришівського р-ну Київ-
ської обл.), українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Ядлівка (нині с. Перемога), одноосібник. 
Заарештований 07.04.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою від 16.07.1931 р. висланий 
з родиною на Урал. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 857).

Хижний Кирило Михайлович, 1896 р. н., 
Ядлівка Бобровицького р-ну Чернігівської обл. (нині 
с. Перемога Баришівського р-ну Київської обл.), 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ядлівка 
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(нині с. Перемога), одноосібник. Заарештований 
21.06.1929 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 16.08.1929 р. за ст. 58-10 
КК РСФРР висланий до Північного краю на 
3 роки. Реабілітований 04.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3656).

Хижний Марко Дмитрович, 1876 р. н., 
с Ядлівка Бобровицького р-ну Чернігівської обл.
(нині с. Перемога Баришівського р-ну Київ-
ської обл.), українець, освіта початкова. Проживав 
у с. Ядлівка (нині с. Перемога), одноосібник. 
Заарештований 20.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
07.02.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 08.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7303).

Хижний Михайло Маркович, 1917 р. н., 
Ядлівка Бобровицького р-ну Чернігівської обл. 
(нині с. Перемога Баришівського р-ну Київ-
ської обл.), українець, освіта середня. Кандидат 
в члени ВКП(б). Проживав за місцем навчання, 
курсант Краснодарської військової авіашколи. 
Заарештований 16.04.1941 р. за проведення анти-
радянської агітації. 30.04.1941 р. справу припинено. 
Реабілітований 24.12.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4996).

Хижняк Андрій Олександрович, 1893 р. н., 
м. Мена Менського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Мена, агент по заготівлі. 
Заарештований 26.11.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
01.06.1933 р. справу припинено. Звільнений з-під 
варти 05.05.1933 р. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9527-п).

Хижняк Данило Корнійович, 1899 р. н., 
с. Браниця Бобровицького р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Київ, робітник. 
Заарештований 28.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітова-
ний 30.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11388).

Хижняк Іван Омелянович, 1902 р. н., 
с. Крехаїв Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за міс-
цем дислокації 340 окулаб, червоноармієць. За-
арештований 09.12.1942 р. За вироком ВТ 52 А 
від 01.01.1943 р. за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 
КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Реабілітований 28.10.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15857-п).

Хижняк Корній Іванович, 1869 р. н., с. Бра-
ниця Бобровицького р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Браниця, одноосібник. 
Заарештований 14.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
29.03.1933 р. за ст.ст. 54-10, 58 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7455).

Хижняк Марко Омелянович, 1893 р. н., 
с. Кобижча Бобровицького р-ну, освіта почат-
кова. Проживав у с. Кобижча, одноосібник. За-
арештований 01.02.1933 р. За вироком нарсуду 
Бобровицького р-ну від 01.02.1933 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 13.09.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15061-п).

Хижняк Панкрат Дем’янович, 1897 р. н., 
с. Браниця Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Браниця, селянин. За-
арештований 31.12.1928 р. За постановою Колегії 
ОГПУ від 27.05.1929 р. за ст. 59-3 КК РСФРР 
передбачена ВМП. Реабілітований 21.05.1990 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11752).

Хижняк Степан Іванович, 1899 р. н., 
с. Стасівщина Прилуцького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Стасівщина, робітник 
залізниці. Заарештований 25.10.1943 р. За вироком 
ВТ Південно-Західної залізниці від 03.03.1944 р. 
за ст. 54-3 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
27.04.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16454-п).



524

Реабілітовані історією. Чернігівська область

Хижняк Степан Леонтійович, 1871 р. н., 
с. Браниця Бобровицького р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Браниця, одноосіб-
ник. Заарештований 14.01.1933 р. За постановою 
особливої наради при колегії ГПУ УСРР від 
29.03.1933 р. за ст.ст. 54-10, 58 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
27.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7455).

Хижняк Юхимія Петрівна, 1891 р. н., с. Ки-
нашівка Борзнянського р-ну, українка, неписьмен-
на. Проживала у с. Кинашівка, колгоспниця. За-
арештована 24.03.1950 р. За вироком ВТ військ 
МВД по Чернігівській обл. від 13.06.1950 р. за 
ст. 54-12 КК УРСР засуджена до позбавлення 
волі у ВТТ на 8 років. За ухвалою ВК ВС СРСР 
від 28.04.1954 р. термін покарання знижено до 5 
років позбавлення волі. Відбувала покарання в 
Озерському ВТТ, звільнена 21.06.1954 р. Реабі-
літована 31.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 14611-п).

Хилько Петро Федорович, 1907 р. н., с. Буди-
ще Коропського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Чорнявка Коропського р-ну, 
тесля. Заарештований 16.05.1951 р. За вироком 
ВТ КВО від 21.08.1951 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі на 15 років. 
Згідно указу Президії ВР СРСР від 17.09.1955 р. 
термін покарання знижено на половину. Відбу-
вав покарання у м. Солікамськ Молотовської обл. 
Звільнений 14.04.1956 р. Реабілітований 20.03.1956 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 7867-п).

Хилько Полікарп Іванович, 1885 р. н., 
с. Прохорівка Канівського р-ну Черкаської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Прилуки, 
слюсар. Заарештований 25.05.1940 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 12.08.1940 р. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
7 років. За ухвалою ВС УРСР від 09.09.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 5 років. Реабілітований 16.11.1992 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 3043-п).

Хилько Федір Іванович, 1889 р. н., с. Голін-

ка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Голінка, 
одноосібник. Заарештований 09.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 24.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті української контрреволюційної націоналістич-
ної організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 15.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
13.11.1968 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8024).

Хильченко Павло Іванович, 1856 р. н., м. Ба-
турин Бахмацького р-ну, українець, неписьмен-
ний. Проживав у м. Батурин, селянин. Заарешто-
ваний 13.02.1919 р. за проведення контррево-
люційної агітації. За постановою Конотопсько-
го ревтрибуналу від 05.03.1919 р. виправданий. 
Реабілітований 31.07.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 186).

Химач Лука Несторович, 1868 р. н., с. Плос-
ке Носівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Пашківка Ніжинського р-ну, 
священник. Заарештований 23.04.1940 р. За ви-
роком Чернігівського облсуду від 25.09.1940 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у віддалених місцях на 4 роки. За ухвалою 
судової колегії в кримінальних справах ВС УРСР 
від 08.02.1941 р. вирок скасовано. Загинув у 
лікарні 05.11.1940 р. Реабілітований 29.04.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 303).

Хименко Іван Данилович, 1888 р. н., с. Поділ 
Варвинського (нині Срібнянського) р-ну, українець, 
освіта середня. Проживав у с. Поділ, одноосібник. 
Заарештований 21.11.1931 р. За вироком нарсуду 
Варвинського р-ну від 30.12.1931 р. за ст. 70 ч. 3 
КК УСРР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 2 роки. Реабілітований 29.04.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16617-п).

Хименко Іван Дем’янович, 1925 р. н., с. Віль-
шане Сосницького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Київ, тесля. Заарештований 
26.08.1950 р. За вироком ВТ військ МВД по 
Київській обл. від 08.01.1951 р. за ст. 54-1 «а» КК 



Біографічні дані про громадян, що зазнали політичних репресій

525

УРСР засуджений до позбавлення волі на 25 років. 
За ухвалою ВТ КВО від 01.04.1955 р. згідно з Указом 
Президії ВР СРСР від 27.03.1953 р. «Про амністію» 
термін покарання знижено до 5 років позбавлення 
волі, вважати немаючим судимості. Звільнений 
06.05.1955 р. Реабілітований 23.02.1994 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16358-п).

Хименко Митрофан Данилович, 1894 р. н., 
с. Поділ Варвинського (нині Срібнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. По-
діл, одноосібник. Заарештований 21.11.1931 р. 
За вироком нарсуду Варвинського р-ну від 
30.12.1931 р. за ст. 70 ч. 3 КК УСРР засуджений 
до позбавлення волі на 2 роки. Реабілітова-
ний 29.04.1994 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16617-п).

Химич Василь Сергійович, 1897 р. н., 
с. Осовець Бобровицького р-ну, українець. Про-
живав у с. Осовець, одноосібник. Заарештова-
ний 27.10.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 04.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 16.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8659).

Химченко Іван Савович, 1892 р. н., с. В’юни-
ще (приєднано до смт Сосниця) Сосницького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Бах-
мач Бахмацького р-ну, колгоспник. Заарештований 
18.10.1938 р. За вироком лінійного суду Мос-
ковсько-Київської залізниці від 09.12.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 10 років. Реабілітований 13.11.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15491-п).

Хинич Рахіль Йосипівна, 1909 р. н., Во-
линська губ., єврейка, освіта початкова. Прожива-
ла у смт Сосниця Сосницького р-ну, безробіт-
на. Заарештована 20.03.1928 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
15.06.1928 р. за ст. 58-4 КК РСФРР вислана до 
Казахстану на 3 роки. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 07.09.1928 р. 
вислання до Казахстану замінити на висилку 
до Палестини через один з південних портів 

СРСР. Реабілітована 24.10.1991 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11861).

Хира Микола Андрійович, 1913 р. н., м. Нов-
город-Сіверський, українець, освіта початкова. 
Проживав за місцем дислокації осапб 15 ск, чер-
воноармієць. Заарештований 13.11.1936 р. За ви-
роком ВТ 15 ск КВО від 27.02.1937 р. за ст. 54-10 
КК УРСР засуджений до позбавлення волі у ВТТ 
на 8 років. Відбував покарання у Північно-Східно-
му ВТТ, звільнений у грудні 1944 р. Реабілітова-
ний 03.02.1959 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 5238-п).

Хист Іван Тимофійович, 1880 р. н., с. Сту-
паківка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Сту-
паківка, без певних занять. Заарештований 
09.10.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 28.10.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ 
на 10 років. Реабілітований 29.05.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1714).

Хитаєнко Іван Андріянович, 1894 р. н., м. Ко-
нотоп Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Чернігів, 
бухгалтер. Заарештований 21.07.1938 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
11.10.1939 р. за участь у діяльності антирадян-
ської націоналістичної повстанської організації 
ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 
08.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8988).

Хитрова Тетяна Костянтинівна, 1901 р. н., 
м. Хабаровськ, РФ, росіянка, освіта вища. 
Проживала у м. Чернігів, лікар. Заарештована 
09.03.1933 р. За постановою судової «трійки» 
при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. за 
ст. 54-11 КК УСРР ув’язнена до концтабору 
на 3 роки умовно. Реабілітована 19.06.1967 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8733-8747).

Хихлуха Лев Каленикович, 1875 р. н., с. Гніз-
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дище Городнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Гніздище, одноосібник. 
Заарештований 18.03.1931 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
25.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
02.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6349).

Хілик Григорій Володимирович, 1890 р. н., 
с. Ядути Борзнянського р-ну, українець, пись-
менний. Проживав у с. Ядути, без певних занять. 
Заарештований 05.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
09.11.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив заходів партії, застосо-
вана ВМП. Розстріляний 02.12.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10766).

Хілик Іван Євстафійович, 1914 р. н., с. Оста-
півка Менського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Остапівка, одноосібник. За-
арештований 01.06.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
31.07.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2010).

Хілик Федір Корнійович, 1902 р. н., с. Ядути 
Борзнянського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Ядути, одноосібник. Заарештований 
26.11.1932 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 28.04.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки 
умовно. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7456).

Хілик [Хилик] Євстафій Пилипович, 
1886 р. н., с. Остапівка Менського р-ну, українець, 
письменний. Проживав у смт Макошине Мен-
ського р-ну, без певних занять. Заарештований 
18.12.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 26.12.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації застосова-
на ВМП. Розстріляний 03.01.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11247).

Хільчевський Іван Федотович, 1903 р. н., 
м. Бахмач Бахмацького р-ну, поляк, освіта серед-
ня. Проживав за місцем дислокації, командир 
батальйону 220 сп, капітан. Заарештований 
14.07.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції. 30.03.1939 р. справу припинено. Реабілітований 
24.12.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4979).

Хімич Іван Овсійович, 1905 р. н., с. Осовець 
Бобровицького р-ну, українець. Проживав у с. Осо-
вець, одноосібник. Заарештований 05.07.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 14.08.1937 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної організації застосована 
ВМП. Розстріляний 21.08.1937 р. у м. Чернігів. За 
постановою президії Чернігівського облсуду від 
07.03.1964 р. справу припинено за недоведеністю 
складу злочину. Реабілітований 07.03.1989 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 10121-п).

Хітун Антон Васильович, 1877 р. н., смт Оли-
шівка Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Оли-
шівка, одноосібник. Заарештований 14.02.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.03.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 26.08.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8553).

Хітун Григорій Стефанович [Степанович], 
1886 р. н., смт Олишівка Олишівського (нині 
Чернігівського) р-ну, українець, письменний. Про-
живав у смт Олишівка, одноосібник. Заарештова-
ний 31.10.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 11.11.1930 р. за ст. 54-10
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки. 
На час другого арешту – мешканець м. Чернігів, 
санітар психлікарні. Заарештований 25.06.1941 р. 
За постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 27.09.1941 р. за проведення антирадянської 
агітації позбавлений волі на 5 років. Реабілітований 
26.07.1989 р., 31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6034, 11650).

Хітун Михайло Іванович, 1888 р. н., смт Оли-
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шівка Олишівського (нині Чернігівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Черні-
гів, заготівельник. Заарештований 24.10.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 15.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, розповсюдження провокацій-
них чуток про війну застосована ВМП. Розстріля-
ний 25.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 10335).

Хломенко Федір Олександрович, 1880 р. н., 
с. Сергіївка Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
м. Прилуки, робітник. Заарештований 02.11.1937 р. 
За вироком Чернігівського облсуду від 02.07.1939 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 5 років. Реабілітований 22.09.1992 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 2851-п).

Хлопенюк Єфрем Васильович, 1896 р. н., 
с. Софіївка Корюківського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Со-
фіївка, тесля. Заарештований 01.07.1939 р. За 
вироком виїзної сесії Чернігівського облсуду від 
31.07.1939 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 5 років. Реабілітований 
30.08.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15105-п).

Хлопук Марія Матвіївна, 1910 р. н., смт Голо-
би Ковельського р-ну Волинської обл., українка, 
освіта початкова. Проживала у м. Прилуки, робіт-
ниця. Заарештована 15.12.1937 р. За постановою 
особливої наради при НКВД СРСР від 21.02.1938 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності 
ув’язнена до ВТТ на 10 років. Реабілітована 
17.10.1964 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7827).

Хляпатура Олександр Павлович, 1904 р. н., 
с. Грушівка Солонянського р-ну Дніпропетров-
ської обл., малописьменний. Проживав за місцем 
дислокації 17 сапб, червоноармієць. Заарештований 
24.06.1928 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ОГПУ від 18.01.1929 р. за ст. 58-10 
КК РСФРР висланий до Сибіру на 3 роки. Реабі-

літований 16.06.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3370).

Хмарна Олімпіада Яківна, 1875 р. н., 
смт Седнів Чернігівського р-ну, українка, непись-
менна. Проживала у м. Чернігів, домогосподарка. 
Заарештована 20.03.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
20.04.1931 р. справу припинено. Реабілітована 
18.12.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5954).

Хмарський Іван Григорович, 1890 р. н., 
с. Осовець Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Осовець, одноосібник. 
Заарештований 08.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.02.1930 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабі-
літований 16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9917).

Хмарський Яків Максимович, 1903 р. н., 
с. Осовець Бобровицького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Осовець, одноосібник. Заарешто-
ваний 04.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком 
Бобровицького нарсуду від 09.02.1933 р. справу зак-
рито. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 444-п).

Хмельницька Лідія Василівна, 1870 р. н., 
м. Стародуб Стародубського р-ну Брянської губ. 
(нині Брянської обл., РФ), росіянка, освіта середня. 
Проживала у смт Дмитрівка Дмитрівського (нині 
Бахмацького) р-ну, домогосподарка. Заарештована 
05.10.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 02.11.1932 р. 
справу припинено. Реабілітована 26.02.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9768-п).

Хмельницький Григорій Олександрович, 
1868 р. н., смт Сосниця Сосницького р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у смт Дмит-
рівка Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну, 
одноосібник. Заарештований 05.10.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 02.11.1932 р. справу припине-
но. Реабілітований 26.02.1998 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 9768-п).

Хмілевський Михайло Степанович, 1914 р. н., 
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с. Усолуси Ємільчинського р-ну Житомирської обл., 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Остер 
Остерського (нині Козелецького) р-ну, робітник 
артілі. Заарештований 16.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
розповсюдження провокаційних чуток про війну 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
04.01.1964 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7723).

Хмілевський [Хмелевський] Євстафій 
Степанович, 1902 р. н., с. Суховоля Володарсько-
Волинського (нині Хорошівського) р-ну Житомир-
ської обл., українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Остер Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
конюх. Заарештований 19.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
23.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у Байкало-Амурському ВТТ. Реабілітований 
30.04.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3332).

Хміль Лука Павлович, 1876 р. н., с. Сиволож 
Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Сиволож, 
одноосібник. Заарештований 22.10.1930 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
16.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6864).

Хнипель Кіндрат Афанасійович, 1888 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Ніжин, комірник. Заарештований 07.02.1933 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 23.05.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітований 
31.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11203).

Хоботня Антон Львович, 1906 р. н., с. Тупи-
чів Городнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. За-

арештований 04.03.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.05.1933 р. 
за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 5 років. Відбував покарання у Свірському ВТТ. 
Реабілітований 17.11.1962 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11404).

Хоботня Іван Олексійович, 1891 р. н., с. Тупи-
чів Городнянського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Тупичів, тесля. Заарештова-
ний 04.05.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 
14.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 499).

Хоботня Кирило Гнатович, 1899 р. н., с. Ту-
пичів Городнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Тупичів, колгоспник. 
Заарештований 08.01.1933 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації. 
17.05.1933 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
14.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 603).

Хоботня Тарас Сергійович, 1892 р. н., 
с. Тупичів Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Тупичів, одноосібник. 
Заарештований 20.02.1933 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської організації. 
09.05.1933 р. справу припинено. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 474).

Ховдій Марко Дмитрович, 1914 р. н., с. Са-
винки Корюківського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав за місцем дислокації 
469 осб 257 сд, червоноармієць. Заарештований 
12.06.1942 р. За вироком ВТ 257 сд від 10.07.1942 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР 
засуджений до позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 28.05.1996 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17465-п).

Ховренко Гаврило Опанасович, 1882 р. н., 
с. Бурівка Городнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Бурівка, колгоспник. 
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Заарештований 19.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянсько-
го куркульського угруповання застосована ВМП. 
Розстріляний 11.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8666).

Ховрич Євдокія Степанівна, 1903 р. н., 
смт Олишівка Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну, українка, малописьменна. Проживала 
у м. Чернігів, домогосподарка. Заарештована 
11.08.1941 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 04.03.1942 р. 
справу припинено в зв’язку зі смертю обвинуваче-
ної. Загинула у Кустанайській тюрмі 08.11.1941 р. 
Реабілітована 29.07.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 350).

Ходак Максим Петрович, 1888 р. н., с. Ве-
рескуни Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Верес-
куни, одноосібник. Заарештований 13.01.1933 р. 
за ст.ст. 7, 54-7 КК УСРР. За постановою від 
23.01.1933 р. справу передано на припинення. 
Рішення відсутнє. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9776-п).

Ходик Антон Миколайович, 1888 р. н., м. Нов-
город-Сіверський, українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Зноб-Новгородське Середино-
Будського р-ну Чернігівської (нині Сумської) обл., 
технік зв’язку. Заарештований 10.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 24.04.1938 р. за участь у діяльності 
української націоналістичної повстанської органі-
зації застосована ВМП. Розстріляний 21.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 03.11.1956 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2446-2451).

Ходико Матвій Акулович, 1914 р. н., с. Стов-
півка Городнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Щорс Щорського р-ну 
(нині м. Сновськ Сновського р-ну), швець. За-
арештований 27.11.1946 р. За вироком Чернігів-
ського облсуду від 15.02.1947 р. за ст. 54-3 з санкції 
ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 

на 10 років. Реабілітований 03.03.1993 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 16085-п).

Ходич Дмитро Євграфович, 1896 р. н., 
с. Плиски Бахмацького (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Плис-
ки, одноосібник. Заарештований 28.09.1929 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 04.11.1929 р. за ст. 58-10 КК РСФРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
12.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3866).

Ходич Іван Володимирович, 1899 р. н., с. Плис-
ки Бахмацького (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта вища. Проживав у с. Городок 
Дмитрівського р-ну, голова колгоспу. Заарешто-
ваний 31.08.1945 р. За вироком Чернігівського 
облсуду від 22.07.1946 р. за ст.ст. 54-3, 54-10 ч. 2 КК 
УРСР засуджений до позбавлення волі на 8 років. 
Реабілітований 27.12.1995 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 17236-п).

Ходич Іван Филимонович, 1890 р. н., с. Плис-
ки Бахмацького (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Плис-
ки, одноосібник. Заарештований 16.10.1930 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 09.02.1931 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 18.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5939).

Ходич Костянтин Кузьмич, 1895 р. н., 
с. Плиски Бахмацького (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Плис-
ки, чорноробочий. Заарештований 07.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 05.10.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації, скерованої на підрив 
колгоспного будівництва, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9518).

Ходич Трохим Филимонович, 1892 р. н., с. Пли-
ски Бахмацького (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Плис-
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ки, вантажник. Заарештований 28.10.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Черні-
гівській обл. від 13.11.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації ув’язнений до ВТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8470).

Ходікова Анастасія Миколаївна, 1881 р. н., 
м. Новгород-Сіверський. Проживала у м. Новго-
род-Сіверський. Заарештована 29.10.1919 р. за роз-
повсюдження провокаційних чуток. За вироком 
Чернігівського губревтрибуналу від 07.12.1921 р. 
справу припинено. Реабілітована 29.01.1999 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, 
спр. 1309).

Ходос Омелян Артемович, 1882 р. н., с. Па-
куль Михайло-Коцюбинського (нині Чернігів-
ського) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Пакуль, колгоспник. Заарештований 
09.12.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 10.12.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 22.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1683).

Ходос Петро Іванович, 1901 р. н., с. Маньки 
Любецького (нині Ріпкинського) р-ну, українець. 
Проживав у смт Ріпки Ріпкинського р-ну, за-
ступник голови Ріпкинської райспоживспілки. 
Заарештований 30.04.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 
54-11 КК УРСР. 29.12.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.12.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1415).

Ходот Борис Григорович, 1890 р. н., с. По-
кошичі Понорницького (нині Коропського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. По-
кошичі, одноосібник. Заарештований 04.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 08.04.1933 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 27.06.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7652).

Ходот [Ходат] Іван Андрійович, 1896 р. н., 
с. Авдіївка Понорницького (нині Сосницького) р-ну, 

українець, освіта початкова. Проживав у с. Авдіївка, 
колгоспник. Заарештований 18.02.1946 р. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР. За вироком ВТ КВО від 17.06.1946 р. 
виправданий. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 7862-п).

Ходченко Андрій Савович, 1898 р. н., с. Свя-
те Остерського р-ну (нині с. Озерне Козелецько-
го р-ну), українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Святе (нині с. Озерне), одноосібник. Заарештова-
ний 06.03.1931 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 10.05.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 20.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6422).

Ходченко Іван Гаврилович, 1912 р. н., с. Свя-
те Остерського р-ну (нині с. Озерне Козелецько-
го р-ну), українець, освіта початкова. Проживав у 
с-ще Дарниця (приєднано до м. Київ), без певних 
занять. Заарештований 18.10.1943 р. За постано-
вою від 21.02.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР 
направлений до спецтабору № 258 м. Харків для 
подальшої фільтрації. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 973).

Ходченко Михайло Олександрович, 
1879 р. н., с. Мурав’ї Новгород-Сіверського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Чер-
нігів, слюсар. Заарештований 03.02.1937 р. За ви-
роком Воднотранспортного суду Дніпровського 
та Дніпро-Двінського басейнів від 20.04.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 4 роки. Реабілітований 21.05.1990 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 2062-п).

Ходченко Никифор Петрович, 1896 р. н., 
с. Сахутівка Корюківського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Сахутівка, колгосп-
ник. Заарештований 24.03.1938 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 11.03.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 3 роки. Реабілітований 10.04.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 256-п).

Ходченко Роман Олексійович, 1906 р. н., 
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с. Святе Остерського р-ну (нині с. Озерне Ко-
зелецького р-ну), українець, письменний. Прожи-
вав у м. Остер Козелецького р-ну, без певних за-
нять. Заарештований 29.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
розповсюдження провокаційних чуток про війну 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбував 
у Волзькому ВТТ. Реабілітований 20.04.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8333).

Ходько Андрій Олексійович, 1899 р. н., с. Пе-
репис Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Пере-
пис, чоботар. Заарештований 22.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 19.04.1938 р. за проведення анти-
радянської агітації, скерованої на підрив 
заходів партії, застосована ВМП. Розстріля-
ний 08.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
16.05.1964 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7802).

Ходько Михайло Олексійович, 1891 р. н., 
с. Перепис Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Перепис, колгоспник. Заарештований 
10.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 15.04.1938 р. за 
участь у діяльності контрреволюційної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 05.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
06.05.1961 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4756).

Ходько Платон Олексійович, 1893 р. н., с. Пе-
репис Добрянського (нині Городнянського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Пе-
репис, одноосібник. Заарештований 02.02.1932 р. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 04.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 10 років. 
Покарання відбував у Свірському ВТТ. Звільне-
ний 23.10.1936 р. Реабілітований 02.09.1961 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4787).

Ходюк Микита Федорович, 1907 р. н., с. Си-
нявка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Виключений з КП(б)У
у зв’язку з арештом. Проживав у с. Городище 
Березнянського (нині Менського) р-ну, службо-
вець. Заарештований 01.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
19.04.1933 р. за ст. 54-14 КК УСРР ув’язнений 
до концтабору на 3 роки умовно. Реабілітований 
20.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6967).

Ходюк Федір Олександрович, 1904 р. н., 
с. Синявка Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Синяв-
ка, обліковець. Заарештований 26.08.1936 р. За 
вироком спецколегії Чернігівського облсуду від 
16.10.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР засудже-
ний до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітова-
ний 02.08.1990 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 119-п).

Хозе Самуїл Юхимович, 1913 р. н., м. Варша-
ва, Польща, єврей, освіта середня. Проживав у 
м. Чернігів, вчитель. Кандидат у члени ВКП(б). 
Заарештований 04.08.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 
54-11 КК УРСР. 14.04.1940 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1964).

Холимоненко Пилип Михайлович, 1900 р. н., 
с. Велика Кошелівка Ніжинського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Коломійцівка 
Носівського р-ну, одноосібник. Заарештований 
13.02.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР. 
За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 26.02.1930 р. справу припинено. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8200).

Холменець Степан Мусійович, 1889 р. н., 
м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Мотронівка (нині с. Оле-
нівка) Борзнянського р-ну, одноосібник. Заареш-
тований 17.10.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 09.02.1931 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного 
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краю на 3 роки умовно. На час другого арешту 
– колгоспник. Заарештований 18.03.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 07.04.1938 р. за участь у діяльності 
антирадянського угруповання передбачена ВМП. 
Реабілітований 28.07.1989 р., 07.05.1969 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7867, 8035).

Холмецька-Шара Марфа Василівна, 
1899 р. н., с. Рейментарівка Корюківського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала у м. Корюківка 
Корюківського р-ну, колгоспниця. Заарештована 
29.09.1935 р. За вироком спецколегії Чернігівського 
облсуду від 16.03.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР 
засуджена до позбавлення волі у ВТТ на 4 роки. 
Реабілітована 08.08.1991 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 15240-п).

Холмецький Павло Петрович, 1890 р. н., 
с. Киріївка Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Киріївка, одноосібник. 
Заарештований 03.06.1932 р. за ст.ст. 54-8, 54-11 КК 
УСРР. За постановою судової «трійки» при Колегії 
ГПУ УСРР від 27.04.1933 р. справу припинено. 
Реабілітований 29.06.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9294).

Холод Михайло Трохимович, 1874 р. н., 
смт Варва Варвинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Варва, одноосібник. 
Заарештований 17.10.1930 р. За постановою су-
дової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
26.02.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР передбачена 
ВМП. Реабілітований 09.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8817).

Холод Павло Дементійович, 1876 р. н., с. Кузь-
ки Конотопського р-ну Чернігівської (нині Сум-
ської) обл., українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Шрамківка Драбівського р-ну Полтав-
ської (нині Черкаської) обл., слюсар. Заарештова-
ний 22.03.1929 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 14.10.1929 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР висланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 13.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3696).

Холодний Захарій Омелянович, 1905 р. н., 
с. Шептаки Новгород-Сіверського р-ну, українець, 
освіта спеціальна. Проживав у с. Шептаки, одно-
осібник. Заарештований 16.05.1940 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 1, 58 ч. 1 КК УРСР. За ухвалою Чернігівсько-
го облсуду від 24.02.1941 р. справу припинено. 
Реабілітований 28.02.1996 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 319).

Холодний Олександр Іванович, 1912 р. н., 
с. Баба (нині с. Покровське) Менського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Баба 
(нині с. Покровське), без певних занять. Заарешто-
ваний 20.12.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 26.12.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 03.01.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 24.10.1991 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11835).

Холодний Петро Микитович [Никифоро-
вич], 1914 р. н., м. Борзна Борзнянського р-ну, укра-
їнець, освіта середня. Член ВЛКСМ. Проживав у 
м. Борзна, студент. Заарештований 13.01.1933 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 01.06.1933 р. за ст. 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований 
16.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8862).

Холодний Семен Іванович, 1908 р. н., с. Ба-
ба (нині с. Покровське) Менського р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Баба (ни-
ні с. Покровське), одноосібник. Заарештований 
25.05.1932 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 16.03.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 27.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7457).

Холодний Тимофій Сергійович, 1891 р. н., 
с. Баба (нині с. Покровське) Менського р-ну, украї-
нець, письменний. Проживав у с. Баба (нині с. Пок-
ровське), сторож. Заарештований 08.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 22.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
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10 років. Реабілітований 15.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8915).

Холодницький Василь Тихонович, 1905 р. н., 
с. Домашлин Корюківського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав за місцем дислокації сапер-
ної роти 230 сд, червоноармієць. Заарештований 
14.07.1943 р. За вироком ВТ 230 сд від 06.08.1943 р. 
за ст.ст. 58-2, 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 11.12.1992 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15975-п).

Холодницький Йосип Савелійович, 1908 р. н., 
с. Чорнотичі Сосницького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав за місцем дислокації 
16 оінжб 56 А, червоноармієць. Заарештований 
10.04.1942 р. За вироком ВТ 56 А від 24.05.1942 р. 
за ст.ст. 58-10 ч. 2 з санкції 58-2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 12.12.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 15639-п).

Холодов Олексій Михайлович, 1868 р. н., 
с. Курилівка Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Конотопського р-ну Сумської обл.), 
українець, освіта середня. Проживав у смт Козе-
лець Козелецького р-ну, священник. Заарештова-
ний 25.11.1932 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 05.01.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 05.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7082).

Холодок Степан Іванович, 1873 [1875] р. н., 
с. Березова Гать Новгород-Сіверського р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Березова 
Гать, одноосібник. Заарештований 01.03.1931 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 23.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР 
висланий до Північного краю на 3 роки. На час 
другого арешту – колгоспник. Заарештований 
09.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 28.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації, скерованої 
на підрив колгоспного будівництва, застосована 
ВМП. Розстріляний 02.11.1937 р. у м. Чернігів. 

Реабілітований 12.07.1989 р., 24.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5970, 10221).

Холодьон Микита Тихонович, 1869 р. н., 
м. Кролевець Чернігівської губ. (нині Сумської обл.), 
українець, освіта середня. Проживав у м. Кроле-
вець, наглядач тюрми. Заарештований 24.06.1919 р. 
за проведення контрреволюційної діяльності. 
03.07.1919 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
Рішення по справі відсутнє. Реабілітований 
27.11.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-4609, оп.1, спр. 447).

Хололей Степан Федорович, 1885 р. н., 
смт Березна Менського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Ічня Ічнянського р-ну, не 
працював. Заарештований 16.12.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
14.02.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Покарання відбував у Ка-
рагандинському ВТТ. Реабілітований 30.11.1957 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3193).

Холопцев Олександр Олександрович, 
1884 р. н., м. Глухів Чернігівської губ. (нині Сум-
ської обл.), українець, освіта середня. Прожи-
вав у м. Чернігів, службовець. Заарештований 
14.10.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-11 КК УРСР. 
Направлений на примусове лікування до псих-
лікарні 31.03.1939 р. 15.06.1939 р. справу при-
пинено. Реабілітований 29.07.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2947).

Холявенко Трохим Терентійович, 1886 р. н., 
с. Максаки Менського р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Кирилівка Корюківського р-ну, 
сторож. Заарештований 13.09.1939 р. За вироком 
Чернігівського облсуду від 20.02.1940 р. за ст. 54-10
ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Реабілітований 29.04.1960 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 5710-п).

Холявко Андрій Петрович, 1890 р. н., смт Бе-
резна Менського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Чернігів, тесля. Заарештований 
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11.03.1937 р. За вироком спецколегії Чернігівського 
облсуду від 14.04.1937 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до позбавлення волі у ВТТ на 3 роки. 
Реабілітований 08.08.1990 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 7-п).

Холявко Дмитро Олексійович, 1901 р. н., 
смт Березна Менського р-ну, українець, освіта 
спеціальна. Проживав у смт Березна, інспектор 
держбанку. Заарештований 20.04.1938 р. За пос-
тановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 23.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної повстанської есерів-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 10.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
07.12.1957 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8108).

Холявко Йосип Петрович, 1892 р. н., смт Бе-
резна Менського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Березна, бухгалтер. Заарештова-
ний 20.04.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської есерівської організації застосована 
ВМП. Розстріляний 10.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 07.12.1957 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8108).

Холявко Михайло Іванович, 1905 р. н., с. Сяд-
ричі (нині с. Деснянка) Чернігівського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Сяд-
ричі (нині с. Деснянка), робітник залізниці. За-
арештований 16.10.1943 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 06.05.1944 р. 
за зраду Батьківщині ув’язнений до ВТТ на 5 ро-
ків. Реабілітований 31.08.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12432).

Холявко Порфирій Семенович, 1902 р. н., 
с. Малий Дирчин Щорського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Малий Дирчин, колгоспник. Заарештований 
08.01.1938 р. за ст. 54-6 КК УРСР. 14.04.1939 р. 
справу припинено. Реабілітований 13.08.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3391).

Холявко Юхим Пилипович, 1883 р. н., 
с. Омелянів Козелецького р-ну, українець, непись-
менний. Проживав у с. Омелянів, одноосібник. 
Заарештований 27.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 15.05.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5548).

Хоменко Анатолій Михайлович, 1924 р. н., 
с. Звеничів Тупичівського (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта середня. Член ВЛКСМ. Прожи-
вав у с. Звеничів, учень Кролевецького художньо-
го технікуму. Заарештований 13.04.1948 р. За виро-
ком Чернігівського облсуду від 17.09.1948 р. за 
ст.ст. 54-3, 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до поз-
бавлення волі на 25 років. За постановою Пре-
зидії ВС УРСР від 04.04.1955 р. термін пока-
рання знижено до 10 років позбавлення волі. 
Реабілітований 28.03.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16417-п).

Хоменко Андрій Васильович, 1867 р. н., 
с. Рожнівка Ічнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Рожнівка, одноосібник. 
Заарештований 12.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
14.03.1930 р. справу припинено. Реабілітований 
29.06.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9587).

Хоменко Андрій Григорович, 1897 р. н., с. Бір-
ківка Менського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Бірківка, колгоспник. Заарештова-
ний 06.03.1938 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 17.04.1938 р. за 
участь у діяльності антирадянського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 06.05.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 26.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9290).

Хоменко Андрій Іванович, 1876 р. н., с. Заньки 
Ніжинського р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Заньки, одноосібник. Заарештований 
19.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 17.08.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 30.01.1996 р. 
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(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 157).

Хоменко Антон Михайлович, 1896 р. н., 
с. Звеничів Ріпкинського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Звеничів, одноосіб-
ник. Заарештований 11.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
04.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
05.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6533).

Хоменко Василь Васильович, 1870 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, одноосібник. Заарештований 
14.03.1930 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 19.03.1930 р. за ст. 54-10
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 ро-
ки. Реабілітований 31.05.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5753).

Хоменко Василь Іванович, 1899 р. н., с. Ко-
лісники Малодівицького (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Ко-
лісники, одноосібник. Заарештований 31.10.1930 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 20.01.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 30.01.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9835).

Хоменко Василь Петрович, 1925 р. н., с. Ра-
динка Кагановицького (нині Поліського) р-ну 
Київської обл., українець, освіта початкова. Про-
живав за місцем служби, червоноармієць. За-
арештований 06.04.1946 р. За вироком ВТ 64 сд 
ВВ МВС від 16.05.1946 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР засуджений до позбавлення волі на 8 ро-
ків. Реабілітований 11.11.1959 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 7372-п).

Хоменко Василь Якович, 1896 р. н., с. Бе-
рестовець Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Русів 
Борзнянського р-ну, одноосібник. Заарештований 
26.02.1931 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 12.05.1931 р. за ст. 54-10 

КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
На час другого арешту – мешканець с. Оленівка 
Борзнянського р-ну, колгоспник. Заарештований 
27.11.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 01.12.1937 р. за 
проведення антиколгоспної агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 19.12.1937 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 27.07.1989 р., 19.08.1991 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7717, 11781).

Хоменко Ганна Андріївна, 1915 р. н., с. Зорин 
Іванківського р-ну Київської обл., українка, осві-
та середня спеціальна. Проживала у м. Чернігів, 
домогосподарка. Заарештована 17.10.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
27.12.1937 р. як член сім’ї зрадника Батьківщини 
позбавлена волі на 5 років. Покарання відбувала в 
Карагандинському ВТТ. Реабілітована 20.10.1956 р. 
(Держархів Чернігвської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2495).

Хоменко Георгій Пантелійович, 1906 р. н., 
с. Вишеньки Коропського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав за місцем дислокації 1087 сп, 
червоноармієць. Заарештований 23.06.1942 р. За ви-
роком ВТ 322 сд від 10.07.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. За ухвалою 
ВТ Західного фронту від 30.10.1942 р. згідно з 
Указом Президії ВР СРСР від 06.07.1941 р. тер-
мін покарання знижено до 5 років позбавлен-
ня волі, відбуття покарання відстрочено до кінця 
війни, направлений до діючої армії. Реабілітова-
ний 24.04.1998 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17870-п).

Хоменко Герасим Михайлович, 1889 р. н., 
м. Ніжин, українець, малописьменний. Прожи-
вав у м. Ніжин, одноосібник. Заарештований 
13.03.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 19.03.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5753).

Хоменко Григорій Іванович, 1890 р. н., 
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с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіїв-
ка (нині с. Вертіївка), одноосібник. Заарештова-
ний 24.10.1930 р. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ГПУ УСРР від 06.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.03.1961 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5628).

Хоменко Григорій Микитович, 1906 р. н., 
с. Гвоздиківка Сновського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Гвоздиківка, одно-
осібник. Заарештований 10.02.1931 р. за ст. 54-4 
КК УСРР. 21.02.1931 р. звільнений на підписку про 
невиїзд. Рішення по справі відсутнє. Реабілітова-
ний 30.01.1996 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 245).

Хоменко Григорій Олексійович, 1896 р. н., 
м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта се-
редня. Проживав у м. Ніжин, слюсар. Заареш-
тований 24.10.1930 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 18.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 02.06.1994 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12042).

Хоменко Григорій Петрович, 1902 р. н., 
с. Гвоздиківка Сновського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гвоздиківка, одноосібник. 
Заарештований 27.05.1932 р. за ст.ст. 54-4, 54-10 
КК УСРР. За постановою від 15.07.1932 р. спра-
ву направлено на припинення. Рішення відсутнє. 
Реабілітований 27.11.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6481).

Хоменко Григорій Пилипович, 1897 р. н., 
с. Змітнів Сосницького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Линовиця Прилуцько-
го р-ну, робітник. Заарештований 27.02.1938 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 13.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянського куркульського угрупован-
ня застосована ВМП. Розстріляний 25.04.1938 р. 
у м. Чернігів. Реабілітований 11.07.1960 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9728-9730).

Хоменко Григорій Семенович, 1897 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта середня. Проживав 
у м. Ніжин, службовець. Заарештований 
19.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 23.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянської націоналістичної 
повстанської організації передбачена ВМП. 
Реабілітований 24.05.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3434-3435).

Хоменко Григорій Сергійович, 1918 р. н., 
с. Якубівка Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Член ВЛКСМ. Проживав у с. Якубівка, рахівник. 
Заарештований 24.10.1943 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД СРСР від 08.07.1944 р. 
за ст. 58-1 «а» КК РРФСР ув’язнений до ВТТ на 
5 років. Реабілітований 09.02.1993 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11920).

Хоменко Григорій Степанович, 1903 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав за місцем 
служби, ст. сержант. Заарештований 04.01.1942 р. За 
вироком ВТ Сталінградського ВО від 14.01.1942 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засуджений до ВМП. За 
вироком ВТ Південного фронту від 18.02.1942 р. 
ВМП замінена на позбавлення волі на 10 років. 
Реабілітований 14.11.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16631-п).

Хоменко Данило Олексійович, 1889 р. н., 
с. Івангород Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Івангород, колгоспник. 
Заарештований 28.11.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
31.03.1933 р. справу припинено. Заарештований 
27.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 23.11.1937 р. за проведен-
ня контрреволюційної агітації, скерованої на під-
рив заходів партії, застосована ВМП. Розстріля-
ний 28.11.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 30.04.1958 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 9769-п, Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3328).

Хоменко Денис Якович, 1878 р. н., с. Зве-
ничів Чернігівського (нині Ріпкинського) р-ну, 
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українець, малописьменний. Проживав у с. Зве-
ничів, одноосібник. Заарештований 07.04.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.10.1932 р. за ст.ст. 54-10, 
54-17 КК УСРР висланий до Казахстану на 3 
роки. Реабілітований 12.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3860).

Хоменко Дмитро Юхимович, 1899 р. н., 
с. Березівка Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Березівка, одноосібник. 
Заарештований 01.02.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
16.04.1933 р. за проведення антирадянської агітації 
висланий до Північного краю на 3 роки умовно. 
Реабілітований 30.12.1989 р. (Держархів Сумської 
області, ф. Р-7641, оп.4, спр. 64).

Хоменко Дулан Іванович, 1872 р. н., с. Щас-
нівка Бобровицького р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Щаснівка, одноосіб-
ник. Заарештований 08.06.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 14.08.1937 р. за участь у діяльності контр-
революційної повстанської організації позбавле-
ний волі на 8 років. За постановою президії 
Чернігівського облсуду від 07.03.1964 р. справу 
припинено за недоведеністю складу злочину. 
Реабілітований 07.03.1989 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 10121-п).

Хоменко Єгор Петрович, 1881 р. н., с. Курінь 
Бахмацького р-ну, українець, малописьменний. 
Проживав у с. Курінь, одноосібник. Заарештований 
04.08.1939 р. За вироком ВТ КВО від 19.12.1939 р. 
за ст.ст. 19-54-8, 54-10 ч.1 КК УРСР виправданий. 
Реабілітований 28.02.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 421-п).

Хоменко Захар Васильович, 1890 р. н., 
с. Плоске Мринського (нині Носівського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Плос-
ке, одноосібник. Заарештований 21.10.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 24.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’яз-
нений до концтабору на 5 років. Заарештований 
27.08.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 

по Чернігівській обл. від 16.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 04.08.1989 р., 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9317, 10754).

Хоменко Захарій Іванович, 1907 р. н., с. Ку-
нашівка Ніжинського р-ну, українець. Прожи-
вав у с. Кунашівка, одноосібник. Заарештований 
21.02.1930 р. За постановою особливої наради 
при НКВД УСРР від 28.02.1930 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11332).

Хоменко Іван Наумович, 1912 р. н., м. Ніжин, 
українець, малописьменний. Проживав у м. Ні-
жин, вантажник. Заарештований 13.03.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Київ-
ській обл. від 22.04.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР 
застосована ВМП. Розстріляний 07.05.1938 р. у 
м. Київ. Реабілітований 07.06.1958 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3813).

Хоменко Іван Петрович, 1890 р. н., м. Борз-
на Борзнянського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у м. Борзна, чоботар. Заарештований 
18.12.1932 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 20.04.1933 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Заарештований 09.12.1937 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 26.03.1938 р. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 27.06.1989 р., 
18.07.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7653, ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 14645-п).

Хоменко Іван Софронович, 1920 р. н., с. Сте-
панівка Комарівського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Степанівка, 
без певних занять. Заарештований 10.11.1940 р. за 
ст. 54-9 КК УРСР. 05.03.1941 р. справу припинено. 
Реабілітований 24.04.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2162).

Хоменко Іван Семенович, 1889 р. н., 
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с. Коломійцівка Носівського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Коломійцівка, 
одноосібник. Заарештований 13.02.1930 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 28.02.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 
КК УСРР передбачена ВМП. Реабілітований 
29.12.1988 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8200).

Хоменко Іван Сергійович, 1907 р. н., с. Чор-
ний Ріг Холминського (нині Семенівського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Чорний Ріг, 
без певних занять. Заарештований 21.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 03.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
26.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11258).

Хоменко Іван Степанович, 1861 р. н., 
с. Івангород Бахмацького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с. Івангород, 
одноосібник. Підозрювався за ст. 54-10 КК УСРР. 
07.04.1931 р. взятий на підписку про невиїзд. 
25.11.1931 р. справу припинено. Реабілітований 
30.01.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 250).

Хоменко Іван Степанович, 1909 р. н., с. Зве-
ничів Чернігівського (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Зве-
ничів, одноосібник. Заарештований 07.04.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.10.1932 р. за ст.ст. 54-10, 54-17
КК УСРР ув’язнений до концтабору на 3 роки. 
Реабілітований 12.07.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3860).

Хоменко Іван Федорович, 1900 р. н., с. Ку-
нашівка Ніжинського р-ну, українець. Прожи-
вав у с. Паливода Ніжинського р-ну, колгоспник. 
Підозрювався за ст. 54-10 КК УСРР. 24.12.1931 р. 
справу припинено. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3885).

Хоменко Іван Феодосійович, 1885 р. н., 

с. Кунашівка Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кунашівка, одноосібник. 
Заарештований 21.02.1930 р. За постановою особ-
ливої наради при НКВД УСРР від 28.02.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11332).

Хоменко Ігнат Іванович, 1884 р. н., с. Дрі-
майлівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Дрімайлівка, одноосіб-
ник. Заарештований 08.04.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
14.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8676).

Хоменко Ілля Григорович, 1915 р. н., с. Ви-
повзів Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у с. Виповзів, 
рахівник. Заарештований 09.11.1943 р. За пос-
тановою від 07.10.1944 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР 
направлений до спецтабору НКВД для фільтра-
ції. 30.11.1944 р. справу припинено. Реабілітова-
ний 22.01.1997 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 988).

Хоменко Ілля Федорович, 1902 р. н., с. Гни-
лиця (нині с. Знам’янка) Малодівицького (ни-
ні Прилуцького) р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав за місцем служби, санітар. Заареш-
тований 17.01.1945 р. За вироком ВТ 1 Українсько-
го фронту від 14.02.1945 р. за ст.ст. 58-1 «б», 58-10 
ч. 2 КК РРФСР засуджений до позбавлення волі на 
10 років. Покарання відбував у спеціальній ВТК 
УНКВД, м. Львів. Реабілітований 21.06.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17573-п).

Хоменко Йосип Несторович, 1886 р. н., 
с. Плоске Носівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Плоске, одноосібник. 
Заарештований 25.10.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
04.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Північного краю на 5 років. На час другого ареш-
ту – мешканець м. Ніжин, тесля. Заарештова-
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ний 17.08.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 08.09.1937 р. за 
проведення контрреволюційної агітації застосо-
вана ВМП. Розстріляний 15.09.1937 р. у м. Черні-
гів. Реабілітований 11.08.1989 р., 16.01.1960 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9492, 4323).

Хоменко Корній Якимович, 1898 р. н., 
с. Берестовець Борзнянського р-ну, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Берестовець, кол-
госпник. Заарештований 28.02.1938 р. За поста-
новою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 10.04.1938 р. за участь у діяльності антира-
дянського куркульського угруповання застосова-
на ВМП. Розстріляний 21.04.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 07.03.1964 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7785).

Хоменко Лаврентій Прокопович, 1894 р. н., 
с. Орлівка Куликівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав за місцем служби, черво-
ноармієць, пекар 53 польового автомеханізовано-
го хлібзаводу 1 тк. Заарештований 09.07.1945 р. 
За вироком ВТ 1 тд від 11.08.1945 р. за ст.ст. 58-7, 
58-10 ч. 2 з санкції ст. 58-2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 15 років. Реабілітова-
ний 24.06.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17489-п).

Хоменко Лев Михайлович, 1903 р. н., с. Зве-
ничів Тупичівського (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Звеничів, 
без певних занять. Заарештований 20.12.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 26.12.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 03.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
26.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11261).

Хоменко Лука Андрійович, 1898 р. н., смт Ла-
дан Прилуцького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у смт Ладан, одноосібник. За-
арештований 19.02.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 06.04.1930 р. 
за ст.ст. 54-10, 54-13 КК УСРР ув’язнений до 

концтабору на 5 років. На час другого арешту – 
провідник вантажу. Заарештований 18.07.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чер-
нігівській обл. від 21.09.1937 р. за проведення 
антирадянської агітації ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 14.12.1988 р., 31.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8175, 11585).

Хоменко Лука Павлович, 1876 р. н., с. Ки-
селівка Менського р-ну, українець, освіта середня. 
Проживав у с. Киселівка, одноосібник. Заарешто-
ваний 15.11.1936 р. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. 
27.12.1936 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
15.05.1937 р. справу припинено. Реабілітований 
18.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1356).

Хоменко Лука Сергійович, 1905 р. н., с. Орлів-
ка Куликівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Чернігів, бухгалтер. Заарештова-
ний 11.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 31.10.1937 р. за 
проведення антиколгоспної агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Звільнений з Амгуньсько-
го ВТТ 18.10.1947 р. Реабілітований 08.02.1960 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4395).

Хоменко Лука Степанович, 1901 р. н., с. Сам-
сони Остерського (нині Козелецького) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Самсони, 
одноосібник. Заарештований 04.03.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 21.12.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
02.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 6316).

Хоменко Максим Іванович, 1906 р. н., 
с. Олексіївка Березоворудського р-ну (нині Гребін-
ківського р-ну Полтавської обл.), українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Олексіївка, одноосібник. 
Заарештований 23.03.1929 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ОГПУ від 26.07.1929 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Відбував покарання у Свирському ВТТ. За 
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постановою особливої наради при Колегії ОГПУ 
від 13.04.1932 р. після відбуття терміну покаран-
ня висланий на спецпоселення до Північного 
краю. Реабілітований 15.07.1994 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3475).

Хоменко Микола Антонович, 1905 р. н., 
м. Київ, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, службовець. Заарештований 05.02.1933 р. 
за ст. 54-14 КК УСРР. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 28.04.1933 р. 
справу припинено. Реабілітований 23.01.1998 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7458).

Хоменко Микола Варфоломійович, 
1883 р. н., с. Горбове Олишівського (нині Кули-
ківського) р-ну, українець, малописьменний. Про-
живав у с. Горбове, одноосібник. Заарештований 
09.12.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. Рішення по 
справі відсутнє. Реабілітований 27.11.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6191).

Хоменко Микола Іванович, 1891 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Веркіївка 
(нині с. Вертіївка), кондуктор. Заарештований 
24.12.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Київській обл. від 19.04.1938 р. за ст. 54-10 КК 
УРСР застосована ВМП. Розстріляний 29.04.1938 р. 
у м. Київ. Реабілітований 01.07.1959 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7764).

Хоменко Микола Федотович, 1903 р. н., 
с. Киселівка Менського р-ну, українець, освіта 
незакінчена вища. Проживав за місцем дислокації 
95 сд, начальник штабу, капітан. Заарештований 
29.09.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 05.06.1939 р. за участь у 
діяльності антирадянської організації ув’язнений 
до ВТТ на 8 років. Реабілітований 21.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 11250).

Хоменко Митрофан Якович, 1881 р. н., 
с. Жовтневе (нині с. Рождественське) Коропсько-

го р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Жовтневе (нині с. Рождественське), одноосібник. 
Заарештований 20.04.1938 р. За вироком виїзної 
сесії Чернігівського облсуду від 06.03.1939 р. за 
ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі у віддалених місцях на 10 ро-
ків. За ухвалою судової колегії в кримінальних 
справах ВС УРСР від 21.06.1939 р. попередній ви-
рок скасовано, справу направлено на новий роз-
гляд. За вироком виїзної сесії Чернігівського облсу-
ду від 02.10.1940 р. засуджений до позбавлення во-
лі на 3 роки. Реабілітований 02.06.1992 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 865-п).

Хоменко Михайло Степанович, 1910 р. н., 
с. Звеничів Чернігівського (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Зве-
ничів, одноосібник. Заарештований 07.04.1932 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 
ГПУ УСРР від 29.10.1932 р. за ст.ст. 54-10, 
54-17 КК УСРР висланий до Казахстану на 3 
роки. Реабілітований 12.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3860).

Хоменко Михайло Юхимович, 1838 р. н., 
с. Авдіївка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Авдіївка, селянин. 
Заарештований 20.02.1919 р. за співробітництво 
з гетьманською владою. За постановою Черні-
гівського губревтрибуналу від 11.07.1919 р. спра-
ву припинено за недоведеністю складу злочи-
ну. Реабілітований 27.11.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 265).

Хоменко Наталія Василівна, 1892 р. н., 
с. Вейсбахівка Малодівицького р-ну (нині с. Бі-
лорічиця Прилуцького р-ну), українка, непись-
менна. Проживала у с. Вейсбахівка (нині с. Біло-
річиця), колгоспниця. Заарештована 29.09.1937 р. 
за проведення антирадянської агітації. 06.10.1937 р. 
звільнена на підписку про невиїзд. Рішення по спра-
ві відсутнє. Реабілітована 28.02.1996 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 369).

Хоменко Наум Михайлович, 1885 р. н., 
м. Ніжин, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Ніжин, одноосібник. Заарештований 
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14.03.1930 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 19.03.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 31.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5753).

Хоменко Никифор Данилович, 1877 р. н., 
с. Орлівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Орлівка, одноосібник. 
Заарештований 24.10.1930 р. За постановою 
судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
04.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 8 років. Реабілітований 23.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9941).

Хоменко Ніна Василівна, 1893 р. н., с. Пере-
пис Городнянського р-ну, українка, освіта серед-
ня. Проживала у м. Мена Менського р-ну, бух-
галтер. Заарештована 04.05.1938 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 1, 54-11 КК УРСР. 20.12.1938 р. справу припи-
нено. Реабілітована 29.07.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2649).

Хоменко Олександр Іванович, 1910 р. н., 
с. Веркіївка (нині с. Вертіївка) Ніжинського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Вер-
кіївка (нині с. Вертіївка), стрілочник. Заарешто-
ваний 11.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 05.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Покарання відбував у 
Локчимському ВТТ. Реабілітований 11.03.1961 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 4668).

Хоменко Петро Володимирович, 1911 р. н., 
с. Курінь Бахмацького р-ну, українець, письмен-
ний. Проживав у с. Курінь, працював на приват-
них роботах. Заарештований 08.09.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 05.10.1937 р. за проведення анти-
радянської агітації, розповсюдження провокацій-
них чуток про війну застосована ВМП. Розстріля-
ний 13.10.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
09.09.1967 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7984).

Хоменко Петро Михайлович, 1898 р. н., с. Сви-
ноїди (приєднано до с. Рожни) Броварського р-ну 
Київської обл., українець, освіта незакінчена ви-
ща. Проживав у смт Козелець Козелецького р-ну, 
вчитель. Заарештований 29.04.1938 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. 17.12.1938 р. справу припинено. 
Реабілітований 27.02.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1391).

Хоменко Петро Якович, 1901 р. н., с. Берес-
товець Ніжинського (нині Борзнянського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Шапо-
валівка Борзнянського р-ну, одноосібник. Заареш-
тований 27.05.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 17.12.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 30.01.1965 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6574).

Хоменко Пилип Іванович, 1890 р. н., с. Зве-
ничів Тупичівського (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Черні-
гів, безробітний. Заарештований 10.01.1948 р. За 
вироком ВТ військ НКВД по Чернігівській обл. від 
28.02.1948 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Звільнений 
16.10.1954 р. Реабілітований 04.02.1955 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 7922-п).

Хоменко Пилип Петрович, 1878 р. н., с. Зміт-
нів Сосницького р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Змітнів, без певних занять. 
Заарештований 09.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 7 років. Реабілітований 
26.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1721).

Хоменко Роман Якович, 1878 р. н., с. Жовтне-
ве (нині с. Рождественське) Коропського р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Жов-
тневе (нині с. Рождественське), без певних 
занять. Заарештований 20.04.1938 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. 22.03.1939 р. справу припинено. 
Реабілітований 19.02.1997 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1295).
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Хоменко Семен Іванович, 1893 р. н., с. Бо-
лотниця Талалаївського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Дмитрівка Дмит-
рівського (нині Бахмацького) р-ну, бухгалтер. 
Заарештований 02.03.1938 р. за ст.ст. 54-6, 54-10 
КК УРСР. 12.09.1938 р. справу припинено. Реабі-
літований 26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2399).

Хоменко Сергій Кузьмич, 1881 р. н., с. Орлів-
ка Куликівського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Чернігів, тесля. Заарештований 
17.09.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 29.09.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої проти 
заходів радянської влади, ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Реабілітований 26.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1729).

Хоменко Сергій Никифорович, 1910 р. н., 
с. Хрінівка Городнянського (нині Сновського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Хрі-
нівка, бригадир. Заарештований 03.11.1936 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 14.08.1937 р. за проведення контр-
революційної діяльності ув’язнений до ВТТ на 
10 років. Відбував покарання в Ухто-Іжемському 
ВТТ. Реабілітований 16.04.1960 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9049-9057).

Хоменко Софрон Семенович, 1896 р. н., 
с. Степанівка Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав у 
с. Степанівка, тесля. Заарештований 14.11.1940 р. 
За вироком Чернігівського облсуду від 10.03.1941 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до поз-
бавлення волі на 5 років. За ухвалою судової 
колегії в кримінальних справах ВС УРСР від 
17.05.1941 р. вирок скасовано, справу направлено 
на новий розгляд. У жовтні 1941 р. евакуйований 
до Кустанайської тюрми. 01.08.1942 р. справу 
припинено. Загинув у Кустанайській тюрмі 
06.08.1942 р. 07.08.1962 р. справу припинено. Реабі-
літований 23.01.1998 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5043-5044).

Хоменко Степан Петрович, 1916 р. н., 

м. Носівка Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав за місцем дислокації 172 сп 
13 сд, червоноармієць. Заарештований 13.01.1943 р. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За ухвалою ВТ 13 сд від 
07.02.1943 р. справу припинено за недостатністю 
зібраних доказів. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 6475-п).

Хоменко Терентій Антонович, 1902 р. н., 
с. Свидовець Бобровицького р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Свидовець, колгоспник. 
Заарештований 30.01.1937 р. За вироком спецколегії 
Чернігівського облсуду від 20.05.1937 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі у 
ВТТ на 3 роки. Реабілітований 26.04.1990 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 3-п).

Хоменко Тетяна Антонівна, 1914 р. н., 
смт Козелець Козелецького р-ну, українка, освіта 
середня спеціальна. Кандидат в члени ВКП(б). 
Проживала у смт Козелець, вчитель. Заарештова-
на 16.06.1944 р. За вироком ВТ військ НКВД по 
Чернігівській обл. від 12.02.1945 р. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР засуджена до позбавлення волі на 10 років. 
Звільнена 04.03.1954 р. Реабілітована 15.02.1957 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2955).

Хоменко Тимофій Ананійович, 1898 р. н., 
с. Спаське Сосницького р-ну, українець,освіта се-
редня. Проживав у с. Спаське, лісник. Заарешто-
ваний 18.04.1945 р. За вироком ВТ Чернігівського 
гарнізону від 06.05.1946 р. за ст. 54-10 ч. 2 з санкції 
ст. 54-2 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 3 роки, згідно з Указом Президії ВР 
СРСР від 07.07.1945 р. «Про амністію» від відбуття 
покарання звільнений. Реабілітований 20.12.1989 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 1211-п).

Хоменко Тимофій Ілліч, 1892 р. н., с. Гвозди-
ківка Щорського (нині Сновського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Гвоздиківка, 
тесля. Заарештований 06.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
13.04.1938 р. за участь у діяльності української 
контрреволюційної націоналістичної організації 
застосована ВМП. Розстріляний 26.04.1938 р. у 
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м. Чернігів. Реабілітований 28.08.1989 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10015).

Хоменко Тимофій Михайлович, 1900 р. н., 
с. Звеничів Тупичівського (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Прожи-
вав у с. Звеничів, одноосібник. Заарештований 
11.05.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 25.09.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 873).

Хоменко Тихон Денисович, 1901 р. н., с. Зве-
ничів Тупичівського (нині Ріпкинського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Звени-
чів, колгоспник. Заарештований 20.12.1937 р. За 
постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.04.1938 р. за проведення анти-
радянської агітації застосована ВМП. Розстріля-
ний 11.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
10.10.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4189).

Хоменко Трифон Несторович, 1900 р. н., 
с. Плоске Носівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Плоске, колгоспник. 
Заарештований 07.04.1938 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
10.04.1938 р. за участь у діяльності антирадянського 
куркульського угруповання застосована ВМП. 
Розстріляний 21.04.1938 р. у м. Чернігів. Реабіліто-
ваний 31.05.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8360).

Хоменко Федір Іванович, 1876 р. н., с. Дрі-
майлівка Куликівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Дрімайлівка, одноосіб-
ник. Заарештований 08.04.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
22.04.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
14.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8676).

Хоменко Федір Леонтійович, 1886 р. н., 
с. Виповзів Остерського повіту (нині Козелецько-

го р-ну), українець. Проживав у с. Виповзів, 
селянин. Заарештований 13.02.1920 р. за прове-
дення контрреволюційної агітації. За постановою 
Чернігівського губревтрибуналу від 12.03.1920 р. 
справу припинено. Звільнений з-під варти 
25.02.1920 р. Реабілітований 30.08.1999 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-4612, оп.1, спр. 18).

Хоменко Федот Якович, 1864 р. н., с. Ки-
селівка Менського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Киселівка, одноосібник. 
Заарештований 28.10.1929 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
05.11.1929 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
12.01.1930 р. справу припинено. Реабілітований 
31.07.1998 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9871).

Хоменко Феодосій Якович, 1851 р. н., с. Ку-
нашівка Ніжинського р-ну, українець. Проживав 
у с. Паливода Ніжинського р-ну. Підозрювався за 
ст. 54-10 КК УСРР. 24.12.1931 р. справу припине-
но. (Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 3885).

Хоменко Яків Іванович, 1896 р. н., с. Риги 
Лохвицького р-ну Полтавської обл., українець, 
освіта середня. Проживав у м. Ромни Чернігів-
ської (нині Сумської) обл., бухгалтер. Заарешто-
ваний 30.10.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 24.04.1938 р. за 
участь у діяльності української контрреволюцій-
ної націоналістичної організації застосована 
ВМП. Розстріляний 28.05.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 14.06.1958 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3444).

Хоменко Яків Михайлович, 1877 р. н., с. Іржа-
вець Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Іржавець, 
одноосібник. Заарештований 21.12.1932 р. За пос-
тановою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 17.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7304).

Хомич Володимир Іванович, 1917 р. н., 
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с. Грабів Малодівицького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м. Прилуки, 
студент. 26.01.1935 р. взятий на підписку про не-
виїзд. За вироком спецколегії Чернігівського облсу-
ду в м. Прилуки від 16.05.1935 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 1, 54-11 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі у віддалених місцях на 4 роки. За ухвалою 
спецколегії ВС УСРР від 08.08.1935 р. термін 
покарання знижено до 2 років позбавлення волі. 
Реабілітований 22.06.1993 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16153-п). 

Хомич Іван Андрійович, 1879 р. н., с. Безуг-
лівка Ніжинського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Безуглівка, одноосібник. За-
арештований 14.06.1929 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ОГПУ від 02.08.1929 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 3 роки. Реабілітований 13.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3402).

Хомич Іван Якович, 1880 р. н., с. Талалаїв-
ка Ніжинського р-ну, українець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Талалаївка, без певних за-
нять. Заарештований 07.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
16.09.1937 р. за розповсюдження провокаційних 
чуток про війну ув’язнений до ВТТ на 8 років. 
Реабілітований 06.06.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1805).

Хомич Сергій Іванович, 1909 р. н., м. Ні-
жин, росіянин, освіта початкова. Проживав за 
місцем дислокації окремого ескадрону зв’язку 
2-го кавалерійського корпусу, червоноармієць. За-
арештований 12.01.1931 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
02.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 20.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5977).

Хомиченко Сергій Микитович, 1910 р. н., 
с. Курилівка Ніжинського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Курилівка, одноосіб-
ник. Заарештований 10.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 

20.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 10859).

Хомко Федір Родіонович, 1881 р. н., м. Ко-
рюківка Корюківського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Корюківка, одноосіб-
ник. Заарештований 23.09.1937 р. За вироком Чер-
нігівського облсуду від 27.03.1939 р. за ст.ст. 54-10 
ч. 2, 54-11 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 7 років. За ухвалою судової колегії в 
кримінальних справах ВС УРСР від 25.06.1939 р. 
попередній вирок скасовано, справу передано 
на новий розгляд. За вироком виїзної сесії 
Чернігівського облсуду від 09.08.1939 р. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі на 
5 років. За ухвалою судової колегії в кримінальних 
справах ВС УРСР від 29.11.1939 р. справу закрито. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 2893-п).

Хомрач Меланія Артемівна, 1862 р. н., 
с. Феськівка Менського р-ну, українка, непись-
менна. Проживала у с. Феськівка, домогосподар-
ка. Заарештована 13.05.1922 р. За постановою від 
23.06.1922 р. звільнена. За вироком Чернігівсько-
го губревтрибуналу від 01.07.1922 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності засуджена до 
позбавлення волі на 6 місяців. Взята під варту у 
залі суду. Реабілітована 24.09.1999 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 6490).

Хомутов Леонтій Іванович, 1882 р. н., с. Чер-
воні Партизани (нині с. Володькова Дівиця) Но-
сівського р-ну, освіта початкова. Проживав у 
м. Ніжин, сторож. Заарештований 20.04.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 23.04.1938 р. за участь у діяльнос-
ті антирадянської націоналістичної повстан-
ської організації застосована ВМП. Розстріля-
ний 13.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
11.06.1959 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4106).

Хомяк Герасим Максимович, 1897 р. н., 
с. Сорокошичі Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
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у с. Сорокошичі, колгоспник. Заарештований 
30.04.1938 р. за ст.ст. 54-10 ч. 1, 54-11, 54-13 КК 
УРСР. 03.07.1939 р. справу припинено. Реабілі-
тований 28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1926).

Хомяк Данило Кузьмич, 1898 р. н., с. Новий 
Білоус Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Новий Білоус, колгосп-
ник. Заарештований 30.06.1941 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Київській обл. від 12.07.1941 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 7 років. Реабілітований 27.09.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 15181-п).

Хомяк Іосиф Максимович, 1902 р. н., с. Со-
рокошичі Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав за місцем 
дислокації 133 аб, червоноармієць. Заашретований 
25.02.1942 р. За вироком ВТ 33 раб від 02.03.1942 р. 
за ст.ст. 49, 58-1 «б» КК РРФСР засуджений до 
ВМП. За ухвалою ВТ Південного фронту від 
14.03.1942 р. попередній вирок скасовано, справу 
передано на новий розгляд. Хомяк І.М. вважається 
зниклим без весті з лютого 1944 р. Реабілітова-
ний 25.04.1997 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17816-п).

Хомяк Микола Тимофійович, 1892 р. н., 
с. Новий Білоус Чернігівського р-ну, українець, 
освіта середня спеціальна. Проживав у м. Чернігів, 
директор підсобного господарства військового 
шпиталю. Заарештований 11.04.1938 р. За вироком 
Чернігівського обласного суду від 04.01.1940 р. 
за ст.ст. 54-10 ч.1 КК УРСР виправданий. На 
час другого арешту – агроном ліспромгоспу. За-
арештований 31.03.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
26.06.1944 р. справу припинено. Реабілітований 
28.10.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 407-п, Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 692).

Хомяк Михайло Іванович, 1891 р. н., с. Но-
вий Білоус Чернігівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, тесля. За-
арештований 13.01.1933 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 29.04.1933 р. 

за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР передбачена ВМП. 
Реабілітований 23.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9062).

Хомяк Федір Іванович, 1900 р. н., с. Новий 
Білоус Чернігівського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Новий Білоус, одноосібник. За-
арештований 05.01.1929 р. За постановою особли-
вої наради при Колегії ОГПУ від 05.04.1929 р. за 
ст. 58-10 КК РСФРР позбавлений волі на 3 місяці. 
На час другого арешту – мешканець м. Чернігів, 
тесля. Заарештований 26.12.1932 р. За постано-
вою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
29.04.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР застосова-
на ВМП. Розстріляний 07.05.1933 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 14.07.1989 р., 23.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3634, 9062).

Хомяков Панас Федорович, 1897 р. н., 
с. Бабино Фурмановського р-ну Івановської обл., 
РФ, росіянин, освіта початкова. Проживав за 
місцем служби, червонофлотець. Заарештований 
16.10.1942 р. За вироком ВТ Мурманської вій-
ськово-морської бази Північного флоту від 
30.10.1942 р. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР засудже-
ний до позбавлення волі на 10 років. Реабілітова-
ний 18.03.1967 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 10534-п).

Хомяков Севастян Августович, 1894 р. н., 
Польща, українець, освіта початкова. Проживав 
у м. Корюківка Корюківського р-ну, завідувач 
магазину. Заарештований 21.12.1937 р. За пос-
тановою особливої наради при НКВД СРСР від 
14.02.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 28.08.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9269).

Хондогій Максим Лукич, 1913 р. н., с. Ко-
лісники Ніжинського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Ніжин, колгоспник. 
Заарештований 09.07.1937 р. За вироком спецко-
легії Чернігівського облсуду від 22.09.1937 р. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення 
волі на 4 роки. Реабілітований 23.07.1991 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 14613-п).
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Хонько Андріян Титович, 1888 р. н., с. Ко-
зел Козлянського р-ну (нині смт Михайло-Ко-
цюбинське Чернігівського р-ну), українець, мало-
письменний. Проживав у с. Козел (нині смт Ми-
хайло-Коцюбинське), одноосібник. Заарештова-
ний 07.07.1932 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 04.01.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору на 
3 роки. Реабілітований 05.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6519).

Хонько Іван Андріянович, 1913 р. н., с. Ко-
зел Козлянського р-ну (нині смт Михайло-Ко-
цюбинське Чернігівського р-ну), українець, пись-
менний. Проживав у с. Козел (нині смт Михай-
ло-Коцюбинське), одноосібник. Заарештований 
07.07.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 22.09.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 943).

Хонько Олексій Федорович, 1900 р. н., с. Ко-
зел Козлянського р-ну (нині смт Михайло-Коцю-
бинське Чернігівського р-ну), українець, мало-
письменний. Проживав у с. Козел (нині смт Ми-
хайло-Коцюбинське), одноосібник. Заарештований 
14.07.1932 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 22.09.1932 р. 
справу припинено. Реабілітований 25.12.1996 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 874).

Хорес Андрій Григорович, 1882 р. н., 
с. Низківка Щорського (нині Сновського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав за місцем 
відбуття покарання, в’язень у тюрмі м. Городня. 
Розпочато нову справу 07.05.1937 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 03.10.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації серед в’язнів ув’язнений до ВТТ на 8 ро-
ків. Реабілітований 05.06.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1838).

Хорошко Марко Якович, 1897 р. н., с. Понори 
Дмитрівського (нині Талалаївського) р-ну, украї-
нець, письменний. Проживав у с. Понори, рахів-
ник. Заарештований 19.12.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 

31.01.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
17.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 7305).

Хорошко Платон Матвійович, 1905 р. н., 
с. Давидівка Березоворудського р-ну (нині Пи-
рятинського р-ну Полтавської обл.), українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Давидівка, 
одноосібник. Заарештований 09.09.1929 р. За 
вироком Прилуцького окрсуду від 13.01.1930 р. 
за ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 КК УСРР засуджений 
до ВМП. За постановою ВУЦВК від 01.02.1930 р. 
ВМП замінена на позбавлення волі на 10 років 
та висилкою на 5 років після відбуття покарання. 
Реабілітований 30.08.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16576-п).

Хорошко Феодосій Никифорович, 1902 р. н., 
с. Давидівка Березоворудського р-ну (нині Пи-
рятинського р-ну Полтавської обл.), українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Давидівка, одно-
осібник. Заарештований 29.07.1929 р. За виро-
ком Прилуцького окрсуду від 13.01.1930 р. за 
ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 КК УСРР засуджений до 
ВМП. За постановою ВУЦВК від 01.02.1930 р. 
ВМП замінена на позбавлення волі на 10 років 
та висилкою на 5 років після відбуття покарання. 
Реабілітований 31.08.1994 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 16576-п).

Хорошок Григорій Іларіонович, 1871 р. н., 
смт Куликівка Куликівського р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у смт Куликівка, одно-
осібник. Заарештований 16.02.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 07.03.1930 р. за ст.ст. 7-54-10 КК УСРР висла-
ний до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.04.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5317).

Хорошун Катерина Максимівна, 1896 р. н., 
Польща, українка, освіта середня. Проживала у 
смт Любеч Ріпкинського р-ну, вчитель. За-
арештована 19.03.1944 р. За вироком ВТ КВО від 
21.06.1944 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР засуджена 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітована 
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26.04.1995 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 16919-п).

Хорошуха Яків Тихонович, 1922 р. н., с. Ко-
бижча Бобровицького р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав за місцем дислокації 978 сп 261 сд, 
червоноармієць. Заарештований 13.11.1941 р. За ви-
роком ВТ 261 сд від 19.11.1941 р. за ст.ст. 16-54-1 
«б» КК УРСР засуджений до ВМП. Розстріляний 
05.12.1942 р. Реабілітований 28.08.1996 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр.17679-п).

Хорт Дмитро Якович, 1863 [1862] р. н., 
м. Прилуки, українець, неписьменний. Проживав 
у м. Прилуки, церковний староста. Заарештований 
28.01.1930 р. за ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 КК УСРР. 
05.05.1930 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
22.07.1930 р. справу припинено. На час другого 
арешту – одноосібник. Заарештований 31.10.1930 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР. 20.01.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 29.06.1998 р., 
30.01.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5821, 9835).

Хоруженко Наум Данилович, 1878 р. н., 
с. Іваниця Ічнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Іваниця, сторож. Заарешто-
ваний 01.09.1937 р. За постановою «трійки» при 
УНКВД по Чернігівській обл. від 03.10.1937 р. за 
проведення антирадянської агітації ув’язнений 
до ВТТ на 10 років. Реабілітований 14.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 1872).

Хоружий Степан Степанович, 1894 р. н., 
м. Мозир Гомельської обл., Білорусь. Проживав 
у м. Городня Городнянського р-ну, бухгалтер. За-
арештований 24.04.1919 р. за службу в геть-
манських військах. Рішення по справі відсутнє. 
Реабілітований 31.07.1998 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 83).

Хотинь Антон Іванович, 1889 р. н., с. Гми-
рянка Іваницького (нині Ічнянського р-ну), 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Гми-
рянка, одноосібник. Заарештований 15.12.1931 р. 
За постановою особливої наради при Колегії 

ГПУ УСРР від 26.04.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 31.05.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6368).

Хотинь Василь Григорович, 1877 [1880] р. н., 
с. Гмирянка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, письменний. Проживав у с. Гмирян-
ка, одноосібник. Заарештований 25.05.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 02.07.1932 р. справу припине-
но. На час другого арешту – робітник лісниц-
тва. Заарештований 19.08.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. 
від 20.09.1937 р. за проведення антирадянської 
агітації ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покаран-
ня відбував у Чистюньському відділенні Сиб-
лагу. Реабілітований 23.01.1998 р., 05.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 5092, 1839).

Хотинь Василь Іванович, 1887 р. н., с. Гми-
рянка Іваницького (нині Ічнянського) р-ну, 
українець, малописьменний. Проживав у с. Гми-
рянка, одноосібник. Заарештований 25.05.1932 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР. 02.07.1932 р. справу припи-
нено. Реабілітований 23.01.1998 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5094).

Хохол Іван Демидович, 1882 р. н., смт Лю-
беч Ріпкинського р-ну, українець, письменний. 
Проживав у смт Любеч, одноосібник. Заарешто-
ваний 12.06.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
25.07.1932 р. справу припинено. Реабілітований 
28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1343).

Хошаба Захарій Захарович, 1876 р. н., м. Урмія, 
Іран, асірієць, неписьменний. Проживав у м. Ніжин, 
без певних занять. Заарештований 05.02.1938 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по Чернігів-
ській обл. від 21.09.1938 р. за ст. 54-6 КК УРСР 
ув’язнений до концтабору на 10 років. Покаран-
ня відбував в Усольському ВТТ. Загинув у верес-
ні 1943 р. Реабілітований 28.09.1962 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5478).

Хошаба Санам Ушанова, 1906 р. н., м. Урмія, 
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Іран, асірійка, неписьменна. Проживала у м. Ніжин, 
домогосподарка. 13.02.1938 р. взята на підписку 
про невиїзд за нелегальний перехід кордону. 
21.03.1939 р. справу припинено. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3454).

Хошенко Василь Дмитрович, 1924 р. н., 
с. Жданів Борзнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Жданів, бригадир колгос-
пу. Заарештований 08.02.1950 р. За вироком ВТ 
військ МВД по Чернігівській обл. від 13.06.1950 р. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. За ухвалою ВК ВС СРСР від 
28.04.1954 р. термін покарання знижено до 5 років 
позбавлення волі. Відбував покарання у Нижньо-
Амурському ВТТ. Звільнений 23.06.1954 р. Реабі-
літований 31.07.1991 р. (ГДА СБ України, м. Чер-
нігів. – Спр. 14611-п).

Храковський Мордух Янкельович, 1862 р. н., 
м. Чернігів, єврей, малописьменний. Проживав 
у м. Чернігів, без певних занять. Заарештований 
06.04.1940 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 22.05.1940 р. 
справу припинено. Звільнений 27.04.1940 р. Реабі-
літований 30.01.1996 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 296).

Хракун Павло Григорович, 1893 р. н., с. Ко-
зел Козлянського р-ну (нині смт Михайло-Ко-
цюбинське Чернігівського р-ну), українець, мало-
письменний. Проживав у с. Козел (нині смт Ми-
хайло-Коцюбинське), одноосібник. Заарештований 
07.07.1932 р. За постановою особливої наради при 
Колегії ГПУ УСРР від 23.12.1932 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
На час другого арешту – мешканець м. Чернігів, 
тесля. Заарештований 04.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
21.10.1937 р. за проведення антиколгоспної агіта-
ції ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання 
відбував у Південному ВТТ, м. Улан-Уде. Реабі-
літований 05.06.1989 р., 22.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7083, 
11445).

Храмцов Матвій Іванович, 1861 р. н., с. Пав-
личі Клинцовського р-ну Брянської обл., РФ, 

росіянин, освіта вища. Проживав у м. Чернігів. 
настоятель Воздвиженської церкви. Заарештова-
ний 21.10.1922 р. за ст. 61 КК РСФРР. 11.11.1922 р. 
звільнений на підписку про невиїзд. За вироком 
Чернігігвського губревтрибуналу від 03.12.1922 р. 
виправданий. Реабілітований 24.09.1999 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 6842).

Храпа Іларіон Федорович, 1893 р. н., с. Столь-
не Березнянського (нині Менського) р-ну, украї-
нець, письменний. Проживав у с. Стольне, одноосіб-
ник. Заарештований 13.10.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
19.12.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 26.06.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6559).

Храпа Степан Федорович, 1900 р. н., с. Столь-
не Березнянського (нині Менського) р-ну, украї-
нець. Проживав у с. Стольне, одноосібник. Заареш-
тований 12.04.1932 р. За постановою особливої 
наради при Колегії ГПУ УСРР від 16.11.1932 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 21.06.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 6676).

Храпа Федір Григорович, 1867 р. н., с. Столь-
не Березнянського (нині Менського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Стольне, 
одноосібник. Заарештований 04.01.1929 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 07.02.1929 р. справу закрито. 
Реабілітований 13.06.1989 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3373).

Храпатий Григорій Герасимович, 1862 р. н., 
с. Храпате Чернігівського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Храпате. 27.04.1931 р. 
взятий на підписку про невиїзд за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою від 25.05.1931 р. включе-
ний в загальну операцію по вилученню курку-
лів. Реабілітований 26.06.1997 р. (Держархів Чер-
нігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 848).

Храпатий Йосип Іванович, 1876 р. н., 
с. Мньов Михайло-Коцюбинського (нині Черні-
гівського) р-ну, малописьменний. Проживав 
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у с. Мньов, одноосібник. Заарештований 
14.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
від 25.05.1931 р. включений в загальну операцію по 
вилученню куркулів. Реабілітований 26.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 848).

Храпатий Ларіон Пилипович, 1889 р. н., 
с. Мньов Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Мньов, касир. Заарештований 
01.06.1938 р. За вироком ВТ КВО від 10.06.1939 р. 
за ст.ст. 19-54-8, 54-10 ч. 1 КК УРСР виправдений. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 561-п).

Храпатий Овксентій Федорович, 1873 р. н., 
с. Храпате Чернігівського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у с. Храпате, одноосібник. 
Заарештований 14.04.1931 р. За постановою від 
25.05.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР включений 
в загальну операцію по вилученню куркулів. 
Реабілітований 26.06.1997 р. (Держархів Черні-
гівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 848).

Храпатий Панас Іванович, 1874 р. н., с. Хра-
пате Чернігівського р-ну, українець, неписьмен-
ний. Проживав у с. Храпате, одноосібник. Заарешто-
ваний 14.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. За пос-
тановою від 25.05.1931 р. включений в загальну 
операцію по вилученню куркулів. Реабілітований 
26.06.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 848).

Храпун Тимофій Петрович, 1905 р. н., 
х. Картовецький (нині с. Картовецьке) Городнян-
ського р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
за місцем дислокації 2 сб 144 сбр, червоноармієць. 
Заарештований 03.05.1942 р. За вироком ВТ 145 
курсантської стрілецької бригади від 21.06.1942 р. 
за ст.ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР засуджений до 
ВМП. За ухвалою ВТ Північно-Західного фронту 
від 07.07.1942 р. ВМП замінена на позбавлення во-
лі на 10 років. Звільнений 03.05.1952 р. Реабіліто-
ваний 16.09.1965 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. 
– Спр. 10356-п).

Хрей Іван Матвійович, 1906 р. н., с. Комарів-

ка Ніжинського (нині Борзнянського) р-ну, украї-
нець, малописьменний. Проживав у с. Комарів-
ка, одноосібник. Заарештований 14.01.1933 р. За 
постановою судової «трійки» при Колегії ГПУ 
УСРР від 16.03.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітова-
ний 27.03.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8251-8254).

Хрестолюбський Олександр Павлович, 
1890 р. н., с. Ярославка Бобровицького р-ну, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Ярослав-
ка, одноосібник. Заарештований 28.04.1930 р. За 
постановою особливої наради при Колегії ГПУ 
від 12.05.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
28.06.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5203).

Христачевский Олександр Васильович, 
1922 р. н., м. Ніжин, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Ніжин, візник. Заарештований 
26.09.1943 р. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою від 25.11.1943 р. направлений до спецтабору 
НКВД для фільтрації. Реабілітований 22.12.1997 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9269-п).

Христевич Петро Митрофанович, 1891 р. н., 
м. Остер Остерського (нині Козелецького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Остер, 
касир. Заарештований 16.10.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
06.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. На час другого 
арешту – бухгалтер. Заарештований 27.09.1937 р. 
За постановою «трійки» при УНКВД по 
Чернігівській обл. від 29.11.1937 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Заарештований 26.04.1950 р. За 
постановою особливої наради при МГБ СРСР від 
26.08.1950 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР висланий 
на поселення до Красноярського краю. Реабіліто-
ваний 20.06.1989 р., 22.08.1989 р., 30.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6700, 10676, 11740).

Христенко Охрім Федорович, 1880 р. н., 
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с. Прибинь Холминського (нині Корюківсько-
го) р-ну, українець, малописьменний. Проживав 
у с. Прибинь, одноосібник. Заарештований 
30.11.1935 р. За вироком спецколегії Чернігівсько-
го облсуду від 27.02.1936 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР засуджений до позбавлення волі на 3 роки. 
Реабілітований 01.07.1992 р. (ГДА СБ України, 
м. Чернігів. – Спр. 507-п).

Христенко Юхим Калинович, 1877 р. н., 
смт Парафіївка Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у смт Парафіївка, одноосіб-
ник. Заарештований 11.02.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
26.02.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
10.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5468).

Христолюбський Іван Прокопович, 
1884 р. н., с. Ядлівка Новобасанського р-ну (нині 
с. Перемога Баришівського р-ну Київської обл.), 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Ядлів-
ка (нині с. Перемога), одноосібник. Заарештова-
ний 25.10.1930 р. За постановою судової «трій-
ки» при Колегії ГПУ УСРР від 05.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 10 років. Реабілітований 08.06.1994 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 12050).

Христюк Гаврило Мусійович, 1875 р. н., 
с. Крупичполе Ічнянського р-ну, українець, мало-
письменний. Проживав у с. Крупичполе, одно-
осібник. Заарештований 25.10.1930 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 08.11.1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР висланий 
до Північного краю на 3 роки. Реабілітований 
19.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 5576).

Христюк Павло Олександрович, 1906 р. н., 
с. Рудівка Яблунівського (нині Прилуцького) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав за місцем 
дислокації 694 бао, червоноармієць. Заарештова-
ний 09.10.1943 р. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За 
постановою від 10.12.1943 р. справу припинено, 

направлений до штрафної роти. Реабілітований 
15.08.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4254).

Христюк Павло Петрович, 1878 р. н., с. Кру-
пичполе Ічнянського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Крупичполе, одноосібник. 
Заарештований 11.02.1930 р. За постановою су-
дової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 
03.03.1930 р. за ст. 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Реабілітований 31.05.1965 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7883-7884).

Христюк Яків Овсійович, 1883 р. н., с. Кру-
пичполе Ічнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Крупичполе, одноосіб-
ник. Заарештований 08.10.1929 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ОГПУ від 
18.01.1930 р. за ст. 58-10 КК РСФРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 13.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 3702).

Хроленко Антон Денисович, 1894 р. н., 
с. Івашківка Тупичівського (нині Городнянсько-
го) р-ну, українець, освіта середня. Проживав у 
с. Івашківка, без певних занять. Заарештований 
18.04.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянського куркульського 
угруповання застосована ВМП. Розстріляний 
11.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
13.11.1991 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 11896).

Хроленко Федір Семенович, 1886 р. н., 
с. Перелюб Холминського (нині Корюківсько-
го) р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
с. Перелюб, без певних занять. Заарештований 
21.12.1937 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 26.12.1937 р. за проведен-
ня антирадянської агітації, скерованої проти захо-
дів радянської влади, застосована ВМП. Роз-
стріляний 03.01.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітова-
ний 21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 11266).
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Хролович Микола Наумович, 1900 р. н., 
с. Попівці Солігорського р-ну Мінської обл., 
Білорусь, білорус, освіта початкова. Проживав 
у с. Олешня Добрянського (нині Ріпкинсько-
го) р-ну, робітник залізниці. Заарештований 
18.12.1937 р. За постановою особливої наради 
при НКВД СРСР від 21.02.1938 р. за проведен-
ня контрреволюційної діяльності ув’язнений до 
ВТТ на 10 років. Реабілітований 09.05.1964 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7805).

Хролович Семен Наумович, 1905 р. н., 
с. Попівці Солігорського р-ну Мінської обл., Бі-
лорусь, білорус, освіта початкова. Проживав у 
с. Олешня Добрянського (нині Ріпкинського) р-ну, 
чорноробочий. Заарештований 18.12.1937 р. За 
постановою особливої наради при НКВД СРСР 
від 14.12.1938 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності ув’язнений до ВТТ на 10 років. 
Реабілітований 09.05.1964 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7806).

Хромець Василь Данилович, 1910 р. н., 
с. Брусилів Чернігівського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Брусилів, чорноробо-
чий. Заарештований 07.02.1933 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
27.03.1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 3 роки. Реабілітований 31.07.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 7360).

Хромець Михайло Пилипович, 1893 р. н., 
Холмська губ., Польща, українець, освіта вища. 
Проживав у м. Чернігів, вчитель. Заарештований 
09.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 17.04.1938 р. за участь 
у діяльності антирадянської націоналістичної 
повстанської організації застосована ВМП. 
Розстріляний 05.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілі-
тований 13.04.1957 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 3012-3015).

Хромець Степан Олексійович, 1892 р. н., 
с. Брусилів Чернігівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Брусилів, візник. 

Заарештований 09.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
08.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
скерованої на підрив колгоспного будівництва, 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
18.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9413).

Хромов Дмитро Кузьмич, 1884 р. н., м. Київ, 
українець, освіта початкова. Проживав у м. Ні-
жин, службовець. Заарештований 27.10.1937 р. 
За постановою «двійки» від 03.02.1938 р. за про-
ведення контрреволюційної агітації застосована 
ВМП. Розстріляний 31.03.1938 р. у м. Чернігів. 
Реабілітований 19.09.1989 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 10056).

Хромов Михайло Дмитрович, 1904 р. н., 
м. Чернігів, росіянин, освіта вища. Проживав 
за місцем дислокації 368 зсп, червоноармієць. 
Заарештований 14.07.1942 р. За вироком ВТ 
Самаркандського гарнізону від 27.10.1942 р. за 
ст. 54-10 КК УРСР засуджений до ВМП. За виро-
ком ВК ВС СРСР від 11.12.1942 р. ВМП заміне-
на на позбавлення волі на 10 років. Звільнений у 
травні 1954 р. Реабілітований 13.08.1960 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 6614-п).

Хромов Олексій Михайлович, 1908 р. н., 
смт Добрянка Ріпкинського р-ну, росіянин, осві-
та вища. Проживав у м. Чернігів, начальник буд-
майданчику. Заарештований 10.02.1937 р. За ви-
роком ВТ КВО від 18.09.1937 р. за ст.ст. 54-9, 
54-11 з санкції ст. 54-2 КК УРСР засуджений до 
позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
18.04.1957 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 4378-п).

Хромой Олексій Трохимович, 1917 р. н., 
с. Руські Тишки Харківського р-ну Харків-
ської обл., росіянин, освіта середня. Проживав за 
місцем дислокації зенітної батареї 178 тбр 10 тк, 
червоноармієць. Заарештований 30.11.1942 р. За 
вироком Можайського ВТ МВО від 26.12.1942 р. за 
ст. 58-1 «г» КК РРФСР засуджений до позбавлен-
ня волі на 10 років. Реабілітований 25.07.1996 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. – Спр. 17596-п).
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Хромченко Казимир Казимирович, 
1897 р. н., м. Брянськ, РФ, поляк, освіта вища. 
Проживав за місцем служби, червоноармієць. 
Заарештований 06.07.1920 р. За постановою Чер-
нігівської губЧК від 24.08.1920 р. за проведення 
контрреволюційної агітації передбачена ВМП. 
Реабілітований 19.12.1994 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 12169).

Хропач Андріан Петрович, 1896 р. н., с. Фесь-
ківка Менського р-ну, українець. Проживав у 
с. Феськівка, селянин. Заарештований 13.05.1922 р. 
За вироком Чернігівського губревтрибуналу від 
01.07.1922 р. за проведення контрреволюцій-
ної діяльності засуджений до позбавлення волі на 
3 роки умовно з випробним терміном на 2 роки. 
Звільнений з-під варти 30.05.1922 р. Реабілітова-
ний 24.09.1999 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-4609, оп.1, спр. 6490).

Хропач Іван Андрійович, 1899 р. н., с. Фесь-
ківка Менського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Феськівка, селянин. Заарешто-
ваний 13.05.1922 р. За вироком Чернігівського 
губревтрибуналу від 01.07.1922 р. за проведення 
контрреволюційної діяльності засуджений до 
позбавлення волі на 3 роки умовно з випробним 
терміном на 2 роки. Звільнений з-під варти 
30.05.1922 р. Реабілітований 24.09.1999 р. (Держар-
хів Чернігівської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 6490).

Хропач [Храпач] Іван Тимофійович, 1875 р. н., 
с. Феськівка Менського р-ну, малописьменний. 
Проживав у с. Феськівка, без певних занять. 
Заарештований 10.09.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
14.09.1937 р. за проведення антирадянської агіта-
ції, скерованої на підрив колгоспного будівниц-
тва, ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 
29.05.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 1580).

Хропачов Микола Антонович, 1893 р. н., 
смт Седнів Чернігівського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Чернігів, водій. 
Заарештований 26.06.1935 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. 29.08.1935 р. звільнений на підписку про 

невиїзд. 24.02.1936 р. справу припинено. Реабі-
літований 22.01.1997 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 1006).

Хропост Корній Іванович, 1905 р. н., смт Діг-
тярі Срібнянського р-ну, українець, освіта почат-
кова. Проживав за місцем служби, червоноармі-
єць. Заарештований 30.10.1941 р. За вироком ВТ 
256 сд від 06.11.1941 р. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР 
засуджений до ВМП. Розстріляний 08.11.1941 р. 
у с. Кушаліно Калінінської обл. Реабілітова-
ний 19.06.1996 р. (ГДА СБ України, м. Чернігів. – 
Спр. 17467-п).

Хрущ Аврам Іванович, 1876 р. н., с. Куковичі 
Менського р-ну, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Осьмаки Менського р-ну, одно-
осібник. Заарештований 27.11.1931 р. За поста-
новою особливої наради при Колегії ГПУ від 
26.10.1932 р. за ст.ст. 54-10, 56-17 КК УСРР вис-
ланий до Казахстану на 3 роки. Реабілітований 
12.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3859).

Хрущ Василь Аристархович, 1889 р. н., с. Ку-
ковичі Менського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Куковичі, одноосібник. 
Заарештований 11.04.1932 р. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою «двійки» від 09.09.1932 р. 
справу направлено на припинення. Рішення 
відсутнє. Реабілітований 28.03.1997 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 2021).

Хрущ Іван Васильович, 1910 р. н., с. Куко-
вичі Менського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Куковичі, одноосібник. За-
арештований 11.04.1932 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою від 09.09.1932 р. справу направле-
но на припинення. Рішення відсутнє. Реабілітова-
ний 28.03.1997 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 2021).

Хряпа Марія Максимівна, 1894 р. н., с. Шан-
дра Миронівського р-ну Київської обл., україн-
ка, малописьменна. Проживала у с. Пустотине 
Лосинівського (нині Носівського) р-ну, кол-
госпниця. Заарештована 04.01.1938 р. За поста-
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новою особливої наради при НКВД СРСР від 
22.02.1938 р. за шпигунство ув’язнена до ВТТ на 
10 років. Відбувала покарання у Карагандинсько-
му ВТТ. Реабілітована 09.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8829).

Худик Гаврило Гордійович, 1887 р. н., с. Іван-
ківці Срібнянського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Іванківці, одноосібник. 
Заарештований 31.01.1930 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
13.07.1930 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР вис-
ланий до Північного краю на 3 роки умовно. 
Реабілітований 07.12.1988 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8168).

Худобець Павло Данилович, 1897 р. н., с. Жа-
дове Семенівського р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Жадове, одноосібник. 
Заарештований 16.05.1932 р. За постановою 
особливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 
03.11.1932 р. за ст.ст. 54-10, 54-11 КК УСРР висла-
ний до Північного краю на 3 роки. Реабілітова-
ний 31.07.1989 р. (Держархів Чернігівської облас-
ті, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9631).

Худолей Павло Дмитрович, 1900 р. н., с. Дов-
жик Чернігівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Довжик, одноосібник. Заарешто-
ваний 18.12.1932 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 10.01.1933 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 18.07.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 7197).

Худолей Степан Кіндратович, 1879 р. н., с. Дов-
жик Чернігівського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Довжик, одноосібник. Заарештова-
ний 09.03.1931 р. За постановою особливої наради 
при Колегії ГПУ УСРР від 29.04.1931 р. за ст. 54-10 
КК УСРР висланий до Північного краю на 3 роки. 
Реабілітований 17.07.1989 р. (Держархів Чернігівської 
області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5967).

Худолей Тимофій Євгенович, 1906 р. н., с. Са-
синівка Березоворудського (нині Пирятинсько-
го) р-ну Полтавської обл., українець, малопись-

менний. Проживав у с. Сасинівка, одноосібник. 
Заарештований 31.03.1930 р. За вироком надзви-
чайної сесії Прилуцького окрсуду від 29.05.1930 р. 
за ст. 54-9 КК УСРР засуджений до позбавлення 
волі у ВТТ на 5 років. Реабілітований 06.09.1993 р. 
(ГДА СБ України, м. Чернігів. –  Спр. 16176-п).

Худолей Федір Степанович, 1907 р. н., с. Дов-
жик Чернігівського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Довжик, одноосібник. За-
арештований 26.10.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 04.11.1930 р. 
за ст.ст. 7-54-8 КК УСРР ув’язнений до концтабору 
на 10 років. На час другого арешту – мешканець 
с. Кувечичі Чернігівського р-ну, колгоспник. 
Заарештований 15.11.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
29.11.1937 р. за проведення антирадянської агітації, 
розповсюдження провокаційних чуток про війну 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбу-
вав у Волзькому ВТТ. Реабілітований 23.08.1989 р., 
21.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 9742, 10593).

Худоман Петро Терентійович, 1891 р. н., 
с. Стольне Березнянського (нині Менського) р-ну, 
українець, освіта початкова. Проживав у с. Лазарів-
ка Березнянського (нині Менського) р-ну, без пев-
них занять. Заарештований 24.02.1938 р. За постано-
вою «трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
05.05.1938 р. за проведення антирадянської агіта-
ції застосована ВМП. Розстріляний 20.05.1938 р. у 
м. Чернігів. Реабілітований 31.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 9008).

Худорба Василь Михайлович, 1924 р. н., 
с. Остроушки Новгород-Сіверського повіту Чер-
нігівської губ. (нині Шосткинського р-ну Сум-
ської обл.), українець, освіта середня. Проживав у 
с. Остроушки, кореспондент газети «Голос Нов-
город-Сіверщини». Заарештований 17.09.1943 р. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою від 
11.12.1943 р. направлений до спецтабору НКВД 
для фільтрації. Реабілітований 24.12.1997 р. (ГДА 
СБ України, м. Чернігів. – Спр. 9174-п).

Хурлет Петро Давидович, 1894 р. н., с. Бон-
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дарівка Сосницького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Бондарівка, селянин. За-
арештований 19.06.1920 р. за проведення анти-
радянської агітації. За постановою Чернігівсько-
го губревтрибуналу від 30.11.1920 р. справу при-
пинено за амністією. Звільнений з-під варти 
23.06.1920 р. На час другого арешту – колгосп-
ник. Заарештований 16.07.1941 р. За вироком ВТ 
військ НКВД по Київській обл. від 05.08.1941 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-10 ч. 2 КК УРСР засуджений 
до позбавлення волі на 10 років. Реабілітований 
29.01.1999 р., 28.10.1991 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-4609, оп.1, спр. 1579, ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15265-п).

Хусточка Антип Гаврилович, 1880 р. н., 
с. Каменський Хутор Климовського р-ну Орлов-
ської (нині Брянської) обл., РФ, росіянин, осві-
та початкова. Проживав у с. Миколаївка Семе-
нівського р-ну, колгоспник. Заарештований 
11.03.1938 р. За постановою «трійки» при УНКВД 
по Чернігівській обл. від 21.04.1938 р. за участь у 
діяльності антирадянської націоналістичної пов-
станської організації застосована ВМП. Розстрі-
ляний 09.05.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 
25.10.1958 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 3817).

Хуторненко Андрій Герасимович, 1904 р. н., 
с. Гриціївка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гриціївка, одноосібник. 
Заарештований 01.07.1930 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 26.09.1930 р. 
за участь у діяльності контрреволюційної пов-
станської організації ув’язнений до концтабору на 
5 років. Реабілітований 05.10.1991 р. (Держархів 
Сумської області, ф. Р-7641, оп.7, спр. 132).

Хуторненко Герасим Федорович, 1885 р. н., 
с. Гриціївка Срібнянського р-ну, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Гриціївка, одноосібник. 
Заарештований 06.07.1930 р. за участь у діяльнос-
ті контрреволюційної організації. 02.08.1930 р. 
справу припинено. (Держархів Сумської області, 
ф. Р-7641, оп.7, спр. 123).

Хуторненко Олександр Родіонович, 1883 р. н., 

м. Борзна Борзнянського р-ну, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Борзна, одноосібник. За-
арештований 16.10.1930 р. За постановою особ-
ливої наради при Колегії ГПУ УСРР від 26.11.1930 р. 
за ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 14.08.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 8535).

Хуторний Андрій Семенович, 1883 р. н., с. Ро-
гізки Сновського р-ну, українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Рогізки, одноосібник. Заарешто-
ваний 12.01.1931 р. За постановою особливої на-
ради при Колегії ГПУ УСРР від 12.03.1931 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР висланий до Північного краю 
на 3 роки. Реабілітований 30.05.1989 р. (Держархів 
Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 5740).

Хуторний Антон Іванович, 1906 р. н., с. Вар-
варівка Бахмацького р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Варварівка, одноосібник. 
Заарештований 28.04.1932 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 17.08.1932 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР ув’язнений до 
концтабору на 5 років. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 9878).

Хуторний Григорій Сидорович, 1911 р. н., 
с. Варварівка Бахмацького р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Варварівка, без пев-
них занять. Заарештований 04.10.1933 р. За пос-
тановою судової «трійки» при Колегії ГПУ УСРР 
від 08.01.1934 р. за ст.ст. 54-8, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований 
11.08.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 8997).

Хуторний Дмитро Олексійович, 1874 р. н., 
с. Рогізки Сновського р-ну, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Рогізки, дяк. Заарештований 
19.04.1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. 06.05.1931 р. 
справу припинено. Реабілітований 20.06.1997 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 2522).

Хуторний Іван Корнійович, 1885 р. н., с. Ста-
ра Рудня Городнянського (нині Сновського) р-ну, 
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українець, освіта середня спеціальна. Проживав у 
м. Житомир, лісовод. Заарештований 16.05.1938 р. 
за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. 08.12.1938 р. справу 
припинено в зв’язку зі смертю обвинувачено-
го. Помер у лікарні 12.10.1938 р. Реабілітований 
25.03.1996 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 343).

Хуторний Іван Осипович, 1884 р. н., с. Во-
роньки Бобровицького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Вороньки, одноосібник. 
Заарештований 15.12.1932 р. За постановою судової 
«трійки» при Колегії ГПУ УСРР від 15.03.1933 р. 
за проведення антирадянської агітації ув’язне-
ний до концтабору на 10 років. Реабілітований 
13.07.1989 р. (Держархів Чернігівської області, 
ф. Р-8840, оп.3, спр. 4620).

Хуторний Костянтин Григорович, 1899 р. н., 
с. Солонівка Городнянського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Солонівка, робіт-
ник. Заарештований 02.10.1937 р. За постановою 
«трійки» при УНКВД по Чернігівській обл. від 
01.11.1937 р. за проведення антиколгоспної агітації 
ув’язнений до ВТТ на 10 років. Покарання відбу-
вав у Кулойському ВТТ. Звільнений 15.04.1943 р. 
Реабілітований 15.08.1961 р. (Держархів Чернігів-
ської області, ф. Р-8840, оп.3, спр. 4835).

Хуторний Михайло Петрович, 1914 р. н., 
с. Вороньки Бобровицького р-ну, українець, ма-
лописьменний. Проживав у с. Вороньки, трак-
торист. Заарештований 23.12.1932 р. За постано-
вою особливої наради при Колегії ГПУ УСРР 
від 11.03.1933 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК УСРР 
ув’язнений до концтабору на 3 роки. Звільне-

ний 31.07.1935 р. Реабілітований 28.08.1989 р. 
(Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 8778).

Хуторний Мойсей Михайлович, 1907 р. н., 
с. Ленінівка Березнянського р-ну (нині с. Сахнів-
ка Менського р-ну), українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Ленінівка (нині с. Сахнівка), 
колгоспник. Заарештований 21.08.1940 р. За ви-
роком судової колегії в кримінальних справах 
Чернігівського облсуду від 06.11.1940 р. за ст. 54-10
ч. 1 КК УРСР засуджений до позбавлення волі 
на 5 років. Реабілітований 06.09.1991 р. (ГДА СБ 
України, м. Чернігів. – Спр. 15162-п).

Хуторний Пантелеймон Якович, 1888 р. н., 
с. Ленінівка Березнянського р-ну (нині с. Сах-
нівка Менського р-ну), українець, малописьмен-
ний. Проживав у с. Ленінівка (нині с. Сахнів-
ка), одноосібник. Заарештований 28.11.1930 р. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою від 19.12.1930 р. 
справу припинено в зв’язку зі смертю обвинува-
ченого. Загинув при спробі втечі з-під варти 
13.12.1930 р. Реабілітований 28.05.1998 р. (Держ-
архів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп.3, 
спр. 6801).

Хуторний Петро Йосипович, 1882 р. н., с. Во-
роньки Бобровицького р-ну, українець, малопись-
менний. Проживав у с. Вороньки, одноосібник. 
Заарештований 15.12.1932 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 КК 
УСРР. За постановою особливої наради при Коле-
гії ГПУ УСРР від 11.03.1933 р. справу припине-
но. (Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, 
оп.3, спр. 8778).
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Репресовані працівники 
оборонних підприємств Чернігівської області

(Матеріали Меморіально-освітнього комплексу «Родинна пам’ять» – 
відділу Комунального закладу 
Шосткинської міської ради 

Сумської області 
«Шосткинський краєзнавчий музей»)

Тимофеєв Сергій Миколайович

Лучек Олександр Іванович
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Пєнкін Павло ІвановичДубовик Анатолій Семенович

Гуторко Іван Васильович Куліш Олександр Пилипович
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Нефьодов Михайло Георгійович Береля Антон Федорович

Парасюк Олександр Степанович
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Заява від ув’язнених Є. Ольховика, Д. Пищика, І. Карпенка, Ф. Гоя, О. Гавриленка, 
Б. Борисенка, В. Патлаха, С. Черторизького та З. Кусовського наркому внутрішніх справ 
СРСР М. Єжову3 з проханням про створення комісії для розгляду їхніх кримінальних справ

(ГДА СБ України, м. Чернігів, ф.6. спр.5070, т.5, вкладиш у конверті. Рукопис на тканині)
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

У переважній більшості у покажчику надано сучасні назви адміністративних одиниць за 
існуючим нині адміністративно-територіальним розподілом або державною приналежністю. 
Якщо сучасна назва населеного пункту має розбіжності з наданою в документах, 
використовується позначка «нині» з приведенням у дужках сучасної назви. 
Для скасованих адміністративних одиниць, а також при неможливості  визначення сучасної 

назви або приналежності населених пунктів використовується позначка «кол.» зі збереженням 
назв, вміщених у документах.
Наявність у документі відхилень від нормативного написання населених пунктів зазначається 

у географічному покажчику в дужках з позначкою «в тексті» після надання правильної назви.
Адміністративно-територіальні одиниці подано в Україні за обласною приналежністю, а поза 

її кордонами – за державною.
    

    УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
    
     вол. – волость
     г. – гора
     губ. – губернія
     іст. – історичний
     м. – місто
     обл. – область
     о-в – острів
     оц – обласний центр
     пов. – повіт
     р. – річка
     р-н –  район
     рц –  районний центр
     с. – село
     смт  – селище міського типу
     ст. – станція
     с-ще  – селище
     х. – хутір
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А

Абхазія, 392
Авдіївка, с. Куликівського р-ну Чернігів-
ської обл., 154, 540
Авдіївка, с. Понорницького (нині Сосницько-
го) р-ну Чернігівської обл., 263, 290, 342, 530
Австрія, Республіка Австрія, 498
Автуничі, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 319, 509
Адамівка, с. Мринського (нині Носівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 304
Адамовський р-н Чкаловської (нині 
Оренбурзької) обл., РФ, 130
Акмолінськ, м. (нині м. Нур-Султан, Республіка 
Казахстан), 431
Акмолінська обл. Казахської РСР (нині 
Республіка Казахстан), 10, 422
Акстафа, ст. (нині м. Агстафа) Агстафінсько-
го р-ну, Азербайджанська Республіка, 51
Алітуб, х. Аксайського р-ну Ростовської обл., 
РФ, 452
Алтинівка, с. Кролевецького повіту Чер-
нігівської губ. (нині Кролевецького р-ну Сум-
ської обл.), 182
Альошинське, с. Городнянського р-ну 
Чернігівської обл., 401
Америка, 15
Амурська обл., РФ, 242
Андріївка, с. кол. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 310
Андріївка, с. Ічнянького р-ну Чернігівської обл., 
261, 262, 264
Андріївка, с. Козлянського, Михайло-Ко-
цюбинського (нині Чернігівського) р-ну 
Чернігівської обл., 221, 456, 509
Андріївка, с. Носівського р-ну Чернігів-
ської обл., 409
Антонівка, с. Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 166, 234, 259, 459
Антонівка, с. Новгород-Сіверського повіту 
Чернігівської губ. (нині Ямпільського р-ну 
Сумської обл.), 33
Антоновичі, с. Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну Чернігівської обл., 156, 450, 
451
Ардатово, с. Дубьонського р-ну, Республіка 
Мордовія, РФ, 357
Архангельськ, м., РФ, 335
Архангельська обл., РФ, 126, 127, 232, 245, 356, 
402, 442,
Архипівка, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 410
Атюша, с. Батуринського (нині Коропсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 129, 177, 269, 366

Аткильня, с. Добрянського (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 259
Аягоз, ст. Аягозького р-ну Східно-Казахстанської 
обл., Республіка Казахстан, 283

Б

Баба, с. (нині с. Покровське) Менського р-ну 
Чернігівської обл., 257, 258, 301, 328, 399, 532
Бабино, с. Старосамбірського р-ну Львів-
ської обл., 344
Бабино, с. Фурмановского р-ну Івановської обл., 
РФ, 545
Байрак, с. Диканського р-ну Полтавської обл., 
212
Бакаївка, с. Ічнянського р-ну Чернігівської обл.,  
138, 142, 289, 344, 345
Бакланова Муравійка, с. Куликівського р-ну 
Чернігівської обл., 158, 161, 251, 357
Баку, м., Азербайджанська Республіка, 9
Балашов, м. Саратовської губ. (нині 
Балашовського р-ну Саратовської обл., РФ), 9
Барабанівське, с. Добрянського (нині Го-
роднянського) р-ну Чернігівської обл., 419
Баранівка, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл.,  451
Батумі, м., Грузія, 292
Батурин, м. Бахмацького р-ну Чернігівської обл.,
199, 207, 211, 237, 238, 313, 334, 357, 465, 487, 
524
Бахмацький р-н Чернігівської обл., 279
Бахмач, м., ст. Бахмацького р-ну Чернігів-
ської обл., 129, 133, 174, 176, 184, 188, 195, 221, 
227, 228, 238, 240, 259, 264, 266, 268, 273, 292, 
294, 306, 314, 319, 338, 369, 400, 403, 433, 437, 
440, 448, 449, 454, 463, 477, 489, 494, 508, 525, 
526
Бахмач, с. Бахмацького р-ну Чернігівської обл., 
127, 271, 338, 474, 477
Бахмут, м. Донецької обл., 313
Баштанка, м. Баштанського р-ну Одеської обл., 
281
Безводівка, с. Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 147
Безпалівка, с. Зміївського р-ну Харківської обл.,  
457
Безпечне, с. Бахмацького р-ну Чернігівської обл. 
321
Безуглівка, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 137, 142, 211, 387, 412, 544
Безуглівка, с. Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 181, 385, 386
Бердівщина, с. кол. Прилуцького р-ну Чер-
нігівської обл., 271
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Бердянськ, м. Запорізької обл., 283
Бережівка, с. Іваницького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 146, 184, 185, 406, 418
Береза, с. Глухівського р-ну Сумської обл., 318
Березанка, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 491, 492
Березанка, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 223, 224
Березань, м. Київської обл., 485
Березівка, с. (приєднано до с. Рудка) Чер-
нігівського р-ну Чернігівської обл., 138, 413
Березівка, с. Великобубнівського (нині Тала-
лаївського) р-ну Чернігівської обл., 138, 187, 188, 
236, 279, 310, 311, 516, 537
Березівка, с. Володарсько-Волинського (нині 
Хорошівського) р-ну Житомирської обл., 283
Березна, смт Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 160, 181, 185, 205, 
230, 262, 312, 367, 503, 533, 534
Березова Гать, с. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 133, 137, 139, 533
Березовиця, с. Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл., 188
Берестовець, с.Комарівського, Ніжинського 
(нині Борзнянського) р-ну Чернігівської обл., 
432, 535, 539, 541
Берилівка, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 242, 463
Берків, с. (нині с. Пилятин) Козелецького р-ну 
Чернігівської обл., 219, 294, 395
Берлози, с. Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 151, 416 
Бершадь, м. Бершадського р-ну Вінницької обл.,  
425
Бєлгород, м., РФ, 361
Бєломорськ, м., Республіка Карелія, РФ, 386
Бирине, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 304, 340, 346, 451
Бистрик, с. Бердичівського р-ну Житомир-
ської обл., 190
Бистрик, с. Кролевецького повіту Чернігів-
ської губ. (нині Кролевецького р-ну Сум-
ської обл.), 303
Бишкінь, с. Лебединського р-ну Харківської 
(нині Сумської) обл., 367
Бігач, с. Березнянського (нині Менського) р-ну 
Чернігівської обл., 174, 269
Білки, с. Попільнянського р-ну Київської (нині 
Житомирської) обл., 348
Білобожниця, с. Чортківського р-ну 
Тернопільської обл., 136
Біловежі Другі, с. Дмитрівського (нині 
Бахмацького) р-ну Чернігівської обл., 143, 144
Біловежі Перші, с. Дмитрівського (нині 
Бахмацького) р-ну Чернігівської обл., 140, 165, 

166, 273, 427
Біловежі, с. Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині с. Біловежі Перші Бахмацького 
р-ну Чернігівської обл.), 142, 442, 475, 482
Білоріз’я, с. Черкаського р-ну Черкаської обл., 
366
Білосток, м. Підляського воєводства, Республіка 
Польща, 33, 500
Білошицька Слобода, с. Холминського ( нині 
Корюківського) р-ну Чернігівської обл., 518
Білоцерківці, с. Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну Чернігівської обл., 235, 441, 
442, 484
Більмачівка, с. Бахмацького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 274, 317, 355, 428
Більськ, м. (нині м. Більськ-Підляський) 
Більського повіту Підляського воєводства, 
Республіка Польща, 280
Біляївка, смт Одеської обл., 493
Бірки, с. Березнянського (нині Чернігівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 154, 157
Бірки, с. Остерського (нині Козелецького) р-ну 
Чернігівської обл., 168, 416
Бірківка, с. Сосницького (нині Менського) р-ну 
Чернігівської обл., 190, 219, 252, 422, 534
Благодатне, с. Кореневського р-ну Кур-
ської обл., РФ, 338
Блешня, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 326, 504
Блистова, с. Менського р-ну Чернігівської обл., 
135, 160, 223, 234
Блистова, с. Понорницького (нині Новгород-
Сіверського) р-ну Чернігівської обл., 452
Блізнєци, с. Рогачовського р-ну Гомель-
ської обл., Республіка Білорусь, 315
Блочніково, с. кол., Республіка Білорусь, 30
Бобрик, с. Ніжинського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Ніжинського р-ну Чернігівської 
обл.), 272
Бобровиця, м. Бобровицького р-ну Чернігів-
ської обл., 149, 153, 154, 172, 229, 254, 257, 258, 
286, 317, 403, 485, 493
Бобровиця, с. (приєднано до м. Чернігів), 145, 
292, 293, 421
Бобруйки, с. Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 349
Богданівка, с. Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 238, 248
Богданівка, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 472, 474, 476, 517, 520
Богданівка, с. Троїцького (нині Павлоградсько-
го р-ну) Дніпропетровської обл., 510
Богодухів, м. Богодухівського р-ну Харків-
ської обл., 396
Богородицьке, с. Горшеченського р-ну Кур-
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ської обл., РФ, 325
Богородчани, смт Богородчанського р-ну Івано-
Франківської обл., 340
Болотниця, с. Талалаївського р-ну Чернігівської 
обл., 198, 236, 311, 367, 428, 429, 496, 542
Бондарі, с. Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Конотопського р-ну Сум-
ської обл.), 166
Бондарівка, с. Сосницького р-ну Чернігв-
ської обл., 353, 440, 553, 554
Борзна, м. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 137, 149, 155, 164, 182, 193, 234, 238, 
241, 281, 300, 315, 328, 330, 331, 343, 363, 382, 
390, 391, 398, 406, 421, 422, 430, 434, 436, 437, 
444, 450, 463, 473, 478, 489, 496, 531, 532, 537, 
554
Борки, с. Михайло-Коцюбинського (нині с. Сно-
в’янка Чернігівського р-ну) Чернігівської обл., 
369
Боровка, с. Горшеченського р-ну Курської обл., 
РФ, 194
Боромики, с. Березнянського (нині Чер-
нігівського) р-ну Чернігівської обл., 155, 156, 333
Боротьба, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 355, 484
Бортків, с. Золочівського р-ну Львівської обл., 
336
Боршна, с. Прилуцького р-ну Чернігівської обл., 
473, 489, 490 
Боярщина, с. Ічнянського р-ну, Чернігів-
ської обл., 516
Брагинці, с. Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 342
Браниця, с. Бобровицького р-ну Чернігів-
ської обл., 146, 523, 524
Брахлов, с. Новозибковського повіту 
Чернігівської губ. (нині Климовського р-ну 
Брянської обл., РФ), 510
Брест-Литовськ, м. (нині м. Берестя), Республіка 
Білорусь, 219
Бреч, с. Корюківського р-ну Чернігівської обл., 
195, 417, 418
Бригинці, с. Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 493
Бригинці, с. Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну Чернігівської обл., 147, 198, 
208, 414, 503
Британи, с. Борзнянського, Комарівсько-
го р-ну (нині с. Дуболугівка Ніжинського р-ну) 
Чернігівської обл., 213, 216, 217, 372, 376, 426, 
478, 485
Броварки, с. Гадяцького р-ну Полтавської обл., 
226
Брусилів, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 263, 551

Брянськ, м., РФ, 552
Бугринівка, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 143, 194, 289, 457
Буда-Вороб’ївська, с. Грем’яцького (нині 
Новгород-Сіверського) р-ну Чернігівської обл., 
249
Буди, с. Куликівського ( нині Чернігівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 356
Будище, с. Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 282
Будище, с. Козелецького р-ну Чернігівської обл.,  
133
Будище, с. Коропського р-ну Чернігівської обл.,  
358, 524
Будьоннівка, с. (нині с. Билка) Коропського р-ну 
Чернігівської обл., 278, 442
Булахів, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівскьої обл., 301, 345, 349, 350, 
432, 474
Бурівка, с. Тупичівського (нині Городнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 168, 174, 269, 345, 
396, 528
Бурімка, с. Ічнянського р-ну Чернігівської обл., 
133, 134, 137, 192
Бурківка, с. Комарівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 293
Бутівка, с. Городнянського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл.), 264, 493
Бутівка, с. Сосницького р-ну Чернігівської обл., 
253
Буховичі, с. Мостиського р-ну Львівської обл., 
308
Бучки, с. Грем’яцького (нині Новгород-Сі-
верського) р-ну Чернігівської обл., 278, 439
Буянки, с. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл., 
247, 479, 480

В

Ваганичі, с. Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 220, 284, 285, 313, 
334, 349, 419, 420, 423
Ваганово, с. Всеволозького р-ну Ленінград-
ської обл., РФ, 351
Валки, с. Прилуцького р-ну Чернігівської обл., 
153, 154, 373, 389
Варва, смт Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 128, 129, 254, 315, 317, 335, 368, 484, 
498, 532
Варварівка, с. Бахмацького р-ну Чернігів-
ської обл., 134, 389, 438, 442, 554
Варшава, м., Республіка Польща, 178, 314, 531
Василиця, с. (приєднано до м. Черкаси), 341
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Василівка, с. Козельщинського р-ну Полтав-
ської обл., 140
Васильєвка, с. Русько-Бродського (нині 
Верховського) р-ну Орловської обл., РФ, 273
Васьківці, с. Срібнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 518
Васюків, с. Срібнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 311
Ведильці, с. Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну Чернігівської обл., 154, 375
Ведмедівка, с. Носівського р-ну Чернігів-
ської обл., 332
Ведмеже, с. (нині с. Мирне) Талалаївського р-ну 
Чернігівської обл., 145, 513
Вейсбахівка, с. Малодівицького р-ну (нині с. Бі-
лорічиця Прилуцького р-ну) Чернігівської обл., 
342, 540
Велика Бабка, с. Чугуївського р-ну Харків-
ської обл., 508
Велика Димерка, смт Броварського р-ну 
Київської обл., 306
Велика Дівиця, с. Малодівицького (нині 
Прилуцького) р-ну Чернігівської обл., 362, 363, 
439
Велика Дорога, с. Ічнянського (нині 
Ніжинського) р-ну Чернігівської обл., 408, 409
Велика Доч, с. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 467
Велика Загорівка, с. Борзенського повіту 
Чернігівської губ., Бахмацького р-ну (нині 
Борзнянського р-ну Чернігівської обл.), 166, 213-
218, 275, 308, 331, 420, 421, 437, 479, 480, 514
Велика Кошелівка, с. Ніжинського р-ну 
Чернігівської обл., 299, 465, 521, 522, 531
Велике Устя, с. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 511, 512
Великий Вердер, с. Дмитрівського р-ну (нині 
с. Зеленівка Бахмацького р-ну) Чернігів-
ської обл., 128
Великий Зліїв, с. Ріпкинського р-ну Чер-
нігівської обл., 412, 415
Великий Крупіль, с. Березанського (нині 
Згурівського) р-ну Київської обл., 300
Великий Листвен, с. Городнянського повіту 
Чернігівської губ. (нині Городнянського р-ну 
Чернігівської обл.), 154
Великий Самбір, с. Конотопського повіту 
Чернігівської губ. (нині Конотопського р-ну 
Сумської обл.), 239
Великий Щимель, с. Щорського (нині Снов-
ського) р-ну Чернігівської обл., 242, 380, 417, 444
Великі Бубни, с. Талалаївського р-ну 
Чернігівської обл. (нині Роменського р-ну 
Сумської обл.), 148
Великі Коровинці, с. Чуднівського р-ну 

Вінницької (нині Житомирської) обл., 159
Великі Луки, м. Псковської обл., РФ, 411
Великоцьк, с. Міловського р-ну Воро-
шиловградської (нині Луганської) обл., 254
Величківка, с. Менського р-ну Чернігів-
ської обл., 410
Велідники, ст., с. Овруцького р-ну Житомир-
ської обл., 501
Вельськ, м. Архангельської обл., РФ, 454
Венденський повіт Ліфляндської губ., кол., 80
Веприк, с. Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну Чернігівської обл., 197, 289, 503
Верба, с. Кролевецького, Понорницького (нині 
Коропського) р-ну Чернігівської обл., 176, 316, 
493
Вербичі, с. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл., 
295, 384, 522
Верескуни, с. Іваницького ( нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 424, 529
Вересоч, с. Ніжинського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Куликівського р-ну Чернігів-
ської обл.), 166, 190, 255, 283, 313, 319, 323, 355, 
356, 399, 432, 478, 490
Веркіївка, с. (нині с. Вертіївка) Ніжинсько-
го р-ну Чернігівської обл., 133, 134, 139, 174, 204, 
212, 213, 215, 216, 218-220, 255, 272, 297, 309, 
348, 363, 364, 440, 453, 454, 470, 507, 536, 540, 
541
Вертіївка, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 429
Верхній Рогачик, смт Великолепетисько-
го р-ну Дніпропетровської обл. (нині Верх-
ньорогачицького р-ну Херсонської обл.), 177
Верхній Суходол, с. Тульської губ. (нині 
Алексінського р-ну Тульської обл., РФ), 77, 78
Верхолісся, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 163
Вершинова Муравійка, с. Куликівського р-ну 
Чернігівської обл., 130, 158, 225, 226, 411
Веселий Хутір, с. Чорнобаївського р-ну 
Київської (нині Черкаської) обл., 515
Вєтка, м. Вєтковського р-ну Гомельської обл., 
Республіка Білорусь, 273
Виблі, с. Куликівського р-ну Чернігівської обл., 
250, 298, 491, 519
Виголовичі, с. Мядельського р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 482
Вили, с. Лосинівського (нині Носівського) р-ну 
Чернігівської обл., 408
Виповзів, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 538, 543
Вири, с. Улянівського р-ну Харківської обл. 
(нині Білопольського р-ну Сумської обл.), 170
Вирівка, с. Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Конотопського р-ну Сум-
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ської обл.), 321
Висока Піч, с. Житомирського р-ну 
Житомирської обл., 260, 261
Високе, с. Борзнянського р-ну Чернігівської 
обл., 195, 196, 253, 340, 341, 417, 431, 470, 471
Високе-Литовське, м. (нині м. Високе) 
Кам’янецького р-ну Берестейської обл., 
Республіка Білорусь, 219
Високинь, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 494
Вихвостів, с. Тупичівського (нині Город-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 297, 404-407, 
479, 497
Вишеньки, с. Бориспільського р-ну Київ-
ської обл., 280
Вишеньки, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл., 297, 447, 535
Відень, м. Республіка Австрія, 488
Віленська губ., кол., 129, 211, 337, 360
Вільне, с. Коропського р-ну Чернігівської обл., 
186, 238, 352, 481
Вільно, м. (нині м. Вільнюс), Литовська 
Республіка, 160, 164, 259, 296, 317
Вільнюс, м., Литовська Республіка, 31
Вільхівці, с. Чемеровецького р-ну Вінницької 
(нині Хмельницької) обл., 281
Вільшане, с. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 524
Віндава, м. (нині м. Вентспілс), Латвійська 
Республіка, 337
Вінницька обл., 271, 318
Вітовка, с. Дзержинського р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 370
Владивосток, м. Приморського краю, РФ, 176, 
307
Вовча Гора, с. Остерського р-ну (нині с. Поліське 
Козелецького р-ну) Чернігівської обл., 126
Вовчок, с. Олишівського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 415
Возжаєвка, с. Бєлогорського р-ну Амур-
ської обл., РФ, 189
Волевачі, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 274
Волинська губ., кол., 159, 178, 240, 392, 524
Вологда, м., РФ, 180, 352
Володимир-Волинський, м. Волинської обл., 
268
Володимирівка, с. Добрянського (нині Го-
роднянського) р-ну Чернігівської обл., 132, 252, 
477
Володимирівка, с. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 260
Володькова Дівиця, с. Носівського р-ну 
Чернігівської обл., 233, 243, 350
Волоконівка, смт Волоконівського р-ну 

Курської (нині Бєлгородської) обл., РФ, 130
Волосів, с. Андрушівського р-ну Житомир-
ської обл., 479
Волосківці, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 126, 127, 156, 165, 
230, 290
Волосниця, с. Верхньокамського р-ну Кіров-
ської обл., РФ, 259
Вольськ, м. Саратовської обл., РФ, 373
Воркута, м., Комі АСРР (нині Республіка Комі, 
РФ), 390
Вороб’їв, с Ріпкинського р-ну Чернігівської обл., 
425
Вороб’ївка, с Грем’яцького (нині Новгород-
Сіверського) р-ну Чернігівської обл., 283
Воронезька обл., РФ, 431
Вороніж, м-ко Глухівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині смт Вороніж Шосткинсько-
го р-ну Сумської обл.), 418, 433, 520
Вороньки, с. Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну Чернігівської обл., 155, 175, 
289, 290, 555
Воропаїв, с. Остерського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Вишгородського р-ну Київ-
ської обл.), 277
Ворошилов, м. (нині м. Уссурійськ) При-
морського краю, РФ, 463, 510
Ворошиловськ, м. (нині м. Алчевськ) Луган-
ської обл., 521
Вотська автономна обл. (нині Удмурська 
Республіка, РФ), 427
Вчорайше, с. Ружинського р-ну Житомир-
ської обл., 236
В’юнище, с. (приєднано до смт Сосниця) 
Сосницького р-ну Чернігівської обл., 138, 198, 
221, 353, 354, 525

Г

Гаврилова Слобода, с. Новгород-Сіверського 
повіту Чернігівської губ. (нині Середино-
Будського р-ну Сумської обл.), 319
Гавриловське, с.Сасовського р-ну Рязан-
ської обл., РФ, 378
Гадичево, с. Тереховського (нині Гомельсько-
го) р-ну Гомельської обл., Республіка Білорусь, 
143
Гайворон, с. Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну Чернігівської обл., 149, 216, 336, 379, 
429, 487
Галайбине, с. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 340, 341
Галиця, с. Лосинівського, Носівського р-ну 
(нині Ніжинського) р-ну Чернігівської обл., 258, 
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343, 392, 454, 475, 495
Галичина, регіон кол., 129, 278
Галків, с. Любецького (нині Ріпкинського) р-ну 
Чернігівської обл., 198, 200
Ганнівка, с. Добрянського р-ну (приєднано до 
с. Грибова Рудня Ріпкинського р-ну) Чернігів-
ської обл., 395
Ганнівка, с. Лосинівського (нині Носівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 237
Ганнівка-Тернівська, с. Лебединського повіту 
Харківської губ. (нині Білопільського р-ну 
Сумської обл.), 76
Гвоздиківка, с. Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 158, 242, 536, 542
Гетманська Буда, с. Климовського р-ну 
Орловської (нині Брянської) обл., РФ, 472
Гіагінська, станиця Гіагінського р-ну, 
Республіка Адигея, РФ, 181
Гірки, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 336, 358, 401
Гірськ, с. Городнянського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 377
Глазове, с. Новгород-Сіверського повіту 
Чернігівської губ. (нині Шосткинського р-ну 
Сумської обл.), 126, 286,
Глибоке, с. Бахмацького р-ну Чернігівської обл., 
206 
Глибоке, с. Талалаївського р-ну Чернігівської 
обл., 132, 519
Глібки, с. Красилівського р-ну Хмельни-
цької обл., 9
Глухів, м. Чернігівської губ. (нині Сумської 
обл.), 54, 179, 191, 258, 280, 319, 326, 455, 479, 
482, 513, 533 
Глухівська округа, кол., 196, 197, 413, 458, 491, 
519
Глушково, с-ще Глушковського р-ну Кур-
ської обл., РФ, 493
Гмирянка, с. Іваницького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 252, 547
Гнатівка, с. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 139
Гнилиця, с. Малодівицького р-ну (нині с. Зна-
м’янка Прилуцького р-ну) Чернігівської обл., 
140, 432, 538
Гнилуша, с. Остерського р-ну (нині с. Лебедівка 
Козелецького р-ну) Чернігівської обл., 233
Гнильово, с. Трубчевського р-ну Брянської обл., 
РФ, 161
Гнідинці, с. Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 174, 212, 302, 382, 474
Гніздище, с. Городянського р-ну Чернігів-
ської обл., 206, 415, 420, 525, 526
Гоголів, с. Броварського р-ну Київської обл., 367
Годунівка, с. Яготинського р-ну Київської обл., 

320
Гола Пристань, м. Одеської (нині Херсон-
ської) обл., 461
Голінка, с. Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну Чернігівської обл., 148, 442, 475, 476, 524
Голоби, смт Луцького повіту Волинської губ. 
(нині Ковельського р-ну Волинської обл.), 319, 
527
Головеньки, с. Батуринського (нині Борз-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 132, 134, 140, 
194, 197, 239, 300, 410, 466, 467, 513
Голопристанський р-н Херсонської обл., 172
Голубичі, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 127, 200
Голубівка, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 163, 297, 475
Гомель, м., Республіка Білорусь, 272, 351, 361, 
377, 400, 425, 439
Гомельська обл., Республіка Білорусь, 190, 206
Горбачі, с. Козелецького р-ну Чернігівської обл.,  
307
Горбове, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 160, 445
Горбове, с. Олишівського (нині Куликівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 214, 251, 314, 438, 
511, 540
Гориця, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 230, 436, 437
Горлівка, м. Донецької обл., 207
Горностаївка, с. Добрянського (нині Ріп-
кинського) р-ну Чернігівської обл., 134, 136, 419
Городище, м. Городищенського р-ну Київ-
ської губ. (нині Черкаської обл.), 129, 161
Городище, с. Батуринського (нині Бахмацько-
го) р-ну Чернігівської обл., 294, 404, 427, 458
Городище, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл., 184
Городище, с. (приєднано до м. Малин) 
Малинського р-ну Житомирської обл., 274
Городище, с. Сосницького повіту, Березнянського 
(нині Менського) р-ну Чернігівської обл., 181, 
234, 236, 237, 253, 290, 362, 363, 383, 434, 498, 
499, 518, 521, 531
Городня, м., ст. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 70, 155, 162, 187, 194, 202, 205, 206, 
212, 234, 250, 273, 277, 329, 342, 356, 401, 409, 
421, 425, 440, 476, 516, 546, 547
Городня, с. Конотопського повіту, Іваницького 
(нині Ічнянського) р-ну Чернігівської обл., 137, 
145, 146, 181, 202, 203, 211, 212, 214, 215, 457
Городнянський р-н Чернігівської обл., 165
Городок, с. кол. Дмитрівського р-ну, Чернігв-
ської обл., 529
Горошківка, с. кол. Городнянського р-ну 
Чернігівської обл., 294
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Грабарівка, с. Пирятинського р-ну Полтав-
ської обл., 392
Грабів, с. Мало-Дівицького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 507, 544
Грабів, с. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл., 
174, 294, 404
Гребінці, с. Жовківського р-ну Львівської обл., 
299
Грем’яч, с. Грем’яцького (нині Новгород-Сі-
верського) р-ну Чернігівської обл., 174, 228, 229, 
305, 351, 452, 453, 455, 501
Грибова Рудня, с. Городнянського повіту, 
Добрянського (нині Ріпкинського) р-ну 
Чернігівської обл., 143, 177, 282, 363
Григорівка, с. Конотопського повіту, 
Дмитрівського (нині Бахмацького) р-ну 
Чернігівської обл., 148, 159, 306, 315, 368, 374, 
376, 388, 416, 420, 443
Григорівка, с. (нині с. Мильники) Ніжинсько-
го р-ну Чернігівської обл., 261-263
Григоро-Іванівка, с. (нині с. Ніжинське) Ні-
жинського р-ну Чернігівської обл., 200, 261
Гринів, с. Пустомитівського р-ну Львів-
ської обл., 478
Грицівка, с. Дмитрівського, Срібнянського (нині 
Талалаївського р-ну) Чернігівської обл., 280, 434
Гриціївка, с. Срібнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 311, 362, 381, 394, 396, 554
Гришине, с. Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл. (нині с. Гаврилівка Роменського р-ну 
Сумської обл.), 148
Гродно, м., Республіка Білорусь, 380
Гродненська губ., кол., 360, 429
Гродненська обл., Республіка Білорусь, 205, 329
Грузьке, х. (приєднано до с. Нова Басань) 
Бобровицького р-ну Чернігівської обл., 208
Грушівка, с. Солонянського р-ну Дні-
пропетровської обл., 527
Грязна, с. Городнянського, Щорського р-ну (ни-
ні с. Заріччя Сновського р-ну) Чернігівської обл., 
131, 181, 388 
Гужівка, с. Ічнянського р-ну Чернігівської обл., 
247, 280, 368, 369, 384, 398, 457, 463, 464
Гулівці, с-ще Калинівського р-ну Вінни-
цької обл., 391
Гуляйполе, м. Гуляйпільського р-ну Дні-
пропетровської (нині Запорізької) обл., 156
Гурбинці, с. Варвинського (нині Срібнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 198, 347, 394, 395
Гусавка, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 156, 162, 201, 318, 372
Гусарка, с. Куйбишевського (нині Більмацько-
го) р-ну Запорізької обл., 510
Гусинка, с. (приєднано до с. Голубичі) Ріп-
кинського р-ну Чернігівської обл., 222, 269, 270, 

383
Гута, с. Коропського р-ну Чернігівської обл., 485
Гута-Студенецька, с. Щорського (нині Снов-
ського) р-ну Чернігівської обл., 396
Гути, с. Богодухівського р-ну Харківської обл., 
23
Гутище, х. (приєднано до с. Бреч) Корюківсько-
го р-ну Чернігівської обл., 418
Гутка-Кашпурівка, с. (приєднано до с. Ди-
ханівка) Городнянського р-ну Чернігівської обл., 
410

Д

Давидівка, с. Березоворудського (нині Пи-
рятинського) р-ну Полтавської обл., 213, 289, 
441, 546
Давидки, с. Коростенського р-ну Житомир-
ської обл., 170
Далека Північ, регіон, 489
Далекосхідний край, кол., 355, 431
Данилівка, с. Менського р-ну Чернігів-
ської обл., 420, 466 
Данине, с. Лосинівського р-ну (нині с. Данина 
Ніжинського р-ну) Чернігівської обл., 173, 243, 
379, 443, 519
Даничі, с. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл., 
233, 399, 404
Данівка, с. Козелецького р-ну Чернігівської обл., 
152
Дарниця, с-ще (приєднано до м. Київ), 530
Дашів, смт Іллінецького р-ну Вінницької обл., 
463
Дейманівка, с. Срібнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 353
Дем’янськ, смт Дем’янського р-ну Нов-
городської обл., РФ, 465
Дептівка, с. Дмитрівського р-ну Чернігів-
ської обл. (нині Конотопського р-ну Сум-
ської обл.), 145, 148, 218, 251, 252, 458
Дерев’яне, с. Подільської губ. (нині Кам’янець-
Подільського р-ну Хмельницької обл.), 235
Держанівка, с. Мринського (нині Носівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 211, 352, 444-447
Дермань, с. Дубенського повіту Волинської губ. 
(нині с. Дермань Перша та с. Дермань Друга 
Здолбунівського р-ну Вінницької обл.), 9
Дзюбівка, с. Ічнянського р-ну Чернігівської обл.,  
450
Джугастра, с. Крижопільського р-ну Вінни-
цької обл., 275
Дібрівне, с. Тупичівського (нині Городнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 167, 304, 333, 334
Дігтярі, смт Срібнянського р-ну Чернігів-
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ської обл., 196, 236, 552
Дігтярівка, с. Новгород-сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 410
Дідівці, с. Прилуцького р-ну Чернігівської обл., 
323, 518, 519
Дідівщина, с. Фастівського р-ну Київської обл., 
314
Дмитрівка, с. Конотопського повіту, Дмит-
рівського р-ну (нині смт Дмитрівка Бахмацького 
р-ну) Чернігівської обл., 140, 145, 191, 238, 262, 
264, 279, 303, 317, 330, 331, 336, 486, 527, 542
Дмитрівський р-н Чернігівської обл., кол., 443
Дніпропетровськ, м. (нині м. Дніпро), 128
Добряничі, с. Перемишлянського р-ну 
Львівської обл., 472
Добрянка, смт Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 23, 255, 259, 396, 424, 473, 502, 551
Добрянський р-н кол. Чернігівської обл., 235
Довгалівка, с. Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл., 200
Довгалівське, с. Рокитнянського р-ну Київ-
ської обл., 390
Довжик, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 327, 335, 346, 553
Долина, с. Диканського р-ну Харківської обл. 
(нині Полтавського р-ну Полтавської обл.), 320
Дольськ, с. Волинської губ. (нині Турійсько-
го р-ну Волинської обл.), 173
Домашлин, Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 533
Донбас, регіон, 19, 37
Донецьк, м., 39
Донецька обл., 9, 465
Донські Ізбищі, с. Лебедянського р-ну Липецької 
обл., РФ, 165
Дорогинка, с. Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 138, 153
Доч, с. (нині с. Велика Доч) Борзнянського р-ну 
Чернігівської обл., 205, 399
Дреки, с. Ляховицького р-ну Берестейської обл, 
Республіка Білорусь, 369
Дрімайлівка, с. Ніжинського (нині Ку-
ликівського) р-ну Чернігівської обл., 435-437, 
538, 543
Дробишів, с. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 360
Дрогобицька обл., кол., 35
Дрогобич, м. Львівської обл., 332
Дроздівка, с. Олишівського (нині Куликівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 255, 430, 453
Дроздовиця, с. Городнянського повіту Чер-
нігівської губ. (нині Городнянського р-ну 
Чернігівської обл.), 307, 349, 409, 410, 423
Дроздово, с. Мінського р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 227

Друцьке, с. Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 180
Дубно, м. Рівненської обл., 455
Дубовий Гай, с. Яблунівського (нині При-
луцького) р-ну Чернігівської обл., 202, 203, 
345-347, 350, 407, 422
Дуплинки, с. (нині с. Дублинки) Новоград-
Волинського р-ну Житомирської обл., 223
Дуяновка, с. Гомельського р-ну Гомель-
ської обл., Республіка Білорусь, 159
Дягова, с. Менського р-ну Чернігівської обл., 
450

Е

Ерзурум, м., Туреччина, Турецька Республіка, 
469
Есмань, с. Глухівського повіту Чернігівської губ. 
(нині с-ще Есмань Глухівського р-ну Сумської 
обл.), 366, 448

Є

Євдокольє, с. Погарського р-ну Західної (нині 
Брянської) обл., РФ, 352
Євлашівка, с. Комарівського р-ну (нині 
с. Красносільське Борзнянського р-ну) Чернігів-
ської обл., 155, 490, 508
Євминка, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 183, 236, 449, 474, 484
Європа, 15
Єлець, м. Липецької обл., РФ, 280
Єлизаветград, м. (нині м. Кропивницький), 79
Єліне, с. Сновського р-ну Чернігівської обл., 286, 
287
Єнакієве, м. Сталінської (нині Донецької) обл., 
277
Єнісейськ, м. Красноярського краю, РФ, 23
Єнісейський р-н Красноярського краю, РФ, 360
Єньків, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 201 
Єнькова Рудня, с. Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 453

Ж

Жабчичі, с. (нині с. Полісся) Городнянсько-
го р-ну Чернігівської обл., 153
Жадове, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 174, 188, 196, 230, 258, 332, 347, 348, 
405-407, 485, 500, 553
Жадьки, с. (приєднано до с. Скрипчин) 
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Козелецького р-ну Чернігівської обл., 515, 516
Жданів, Борзнянського р-ну Чернігівської обл., 
548
Жежмаряй, м. Кайшядорського р-ну 
Каунаського повіту, Литовська Республіка, 301
Жернівка, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл., 278
Житомир, м., 35, 199, 555
Житомирська обл., 388
Жлобин, м. Жлобинського р-ну Гомель-
ської обл., Республіка Білорусь, 465
Жовідь, с. Городнянського, Щорського (нині 
Сновського) р-ну Чернігівської обл., 152, 186, 
312, 347, 481
Жовтневе, с. Малодівицького р-ну (нині с. Дмит-
рівка Прилуцького р-ну) Чернігівської обл., 439
Жовтневе, с. (нині с. Курилівка) Конотопсько-
го р-ну Сумської обл., 227
Жовтневе, с. (нині с. Покровське) Менсько-
го р-ну Чернігівської обл., 444
Жовтневе, с. (нині с. Рождественське) Короп-
ського р-ну Чернігівської обл., 377, 540, 541
Жорнівка, с. Березинського р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 404
Жорнівка, с. Києво-Святошинського р-ну 
Київської обл., 235
Жуківка, с. Куликівського р-ну Чернігів-
ської обл., 195, 312
Жуківщина, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 194
Жукін, с. Вишгородського р-ну Київської обл., 
464
Жукля, с. Холминського (нині Корюківсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 213, 372, 375, 466
Жукотки, с. Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну Чернігівської обл., 307, 393, 
395, 469
Журавка, с. Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 132, 228, 268, 303, 348, 369, 370, 372, 
386, 457, 476, 478, 519

З

Забарівка, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 236, 388, 438
Забілівщина, с. Борзнянського р-ну 
Чернігівської обл., 403, 408
Заболотьє, с. Костянтинівського (Сергієво-
Посадського) р-ну Московської обл., РФ, 348
Заворичі, ст., Броварського р-ну Київ-
ської обл., 461
Заградівка, с. Високопільського р-ну Дні-
пропетровської (нині Херсонської) обл., 255
Загребелля, с. Оржицького р-ну Полтав-

ської обл., 193
Загребелля, с. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 211, 278
Загребелля, с. Чорнухинського р-ну Полтав-
ської обл., 471
Задеріївка, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 128
Заїзд, с. Прилуцького р-ну Чернігівської обл., 
173, 199, 265, 461, 490
Займище, с. Щорського (нині Сновського) р-ну 
Чернігівської обл., 469
Зайці, с. Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну Чернігівської обл., 163, 199, 380
Заньки, с. Ніжинського р-ну Чернігівської обл., 
213, 401, 441, 534
Западинці, с. Красилівського р-ну Вінни-
цької (нині Хмельницької) обл., 9, 495
Запорізьке, с. Бахмацького р-ну Чернігів-
ської обл., 168, 245
Запоріжжя, м., 48
Зарайське, с. Самбірського р-ну Львівської обл., 
307
Зарубичі, с. Гродненського р-ну Гроднен-
ської обл., Республіка Білорусь, 129
Засоріно, с. Кічменгсько-Городецького р-ну 
Вологодської обл., РФ, 465
Заудайка, с. Ічнянського р-ну Чернігівської обл., 
277, 279
Заудайка, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 294
Західно-Сибірський край, кол., РФ, 154, 307, 
406, 433, 507, 516
Збараж, м. Збаразького р-ну Тернопільської обл., 
132 
Збур’ївка, с. Голопристанського р-ну Одеської 
(нині Херсонської) обл., 126
Звеничів, с. Тупичівського (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 298, 534-541, 543
Згурівка, смт Згурівського р-ну Київської обл., 
153
Здрягівка, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 186
Зелене, с. Павлоградського р-ну Дніпро-
петровської обл., 386
Зелений Гай, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 485
Зеренда, с. Зерендинського р-ну Акмолин-
ської обл., Республіка Казахстан, 175
Зимовище, с. Новошепелицького (нині Іван-
ківського) р-ну Київської обл., 501
Змітнів, с. Менського (нині Сосницького) р-ну 
Чернігівської обл., 201, 259, 356, 422, 460, 536, 
541
Знаменський р-н Західної обл., кол., 501
Знам’янка, м. Кіровоградської обл., 344
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Зноб-Новгородське, смт Середино-Будсько-
го р-ну Чернігівської (нині Сумської обл.), 529
Золотинка, с. Олишівського (нині Черні-
гівського) р-ну Чернігівської обл., 180
Золотницьке, с. кол. Корюківського р-ну 
Чернігівської обл., 359
Зорин, с. Іванківського р-ну Київської обл., 535

І

Івангород, с. Бахмацького р-ну, Борзнянського 
(нині Ічнянського) р-ну Чернігівської обл., 201, 
248, 294, 453, 536, 538
Іваниця, с. Прилуцького повіту, Іваницького 
(нині Ічнянського) р-ну Чернігівської обл., 173, 
203, 269, 271, 281, 442, 458, 514, 516, 547
Іванівка, с. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 135, 254, 271, 318
Іванівка, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 191, 485, 502
Іванків, с. Житомирської обл., 520
Іванківці, с. Срібнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 130, 181, 197, 295, 475, 477, 553
Іваньків, с. Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 250, 297
Івашківка, с. Тупичівського, Чернігівського 
(нині Городнянського) р-ну Чернігівської обл., 
191, 378, 438, 550
Івківці, с. Прилуцького р-ну Чернігівської обл., 
143, 144, 390, 432, 436
Івот, с. Новгород-Сіверського повіту 
Чернігівської губ. (нині Шосткинського р-ну 
Сумської обл.), 32, 33
Ігарка, м. Туруханського р-ну Красноярського 
краю, РФ, 133
Ізвєсткова, ст., Хабаровський край (нині 
Єврейська Автономна обл.), РФ, 102, 139, 150, 
310
Ізюм, м. Харківської обл., 291
Іллінці, с. Комарівського, Ніжинського (нині 
Борзнянського) р-ну Чернігівської обл., 135-137
Ільмівка, с. Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 206, 305, 444
ім. Лазо, с-ще Хабаровського краю, РФ, 489
Іран, Ісламська Республіка Іран, 469
Іржавець, с. Іваницького (нині Ічнянського) 
р-ну Чернігівської обл., 167, 211, 330, 417, 478, 
489, 543
Іржавець, с. Носівського р-ну Чернігів-
ської обл., 290, 353
Іржавець, с. Олишівського р-ну (нині с. Гайове 
Козелецького р-ну) Чернігівської обл., 127
Іркутськ, м., РФ, 206, 489
Іркутська обл., РФ, 441

Ісаково, с. Таруського р-ну Калузької обл., РФ, 
229
Іспанія, 15
Іценків, с. Ічнянського р-ну Чернігівської обл., 
173
Ічня, м. Ічнянського р-ну Чернігівської обл., 134, 
145, 147, 163, 183, 185, 265, 281, 302, 310, 348, 
396, 400, 428, 432, 450, 451, 457, 459, 463, 464, 
474, 482, 502, 517, 533

К

Кагальник, с. Азовського р-ну Ростовської обл., 
РФ, 10
Кагановицький (нині Поліський) р-н Київ-
ської обл., 439
Кагарлик, м. Кагарлицького р-ну Київської обл., 
465 
Казань, м., Республіка Татарстан, РФ, 272, 292
Казахстан, Казахська РСР, Республіка Казахстан,  
131, 136, 138, 155, 159, 179, 189, 192, 202, 216, 
224, 246, 250, 253, 271, 273, 274, 276, 286, 290, 
294, 300, 308, 317, 333, 351, 375, 377, 395, 409, 
425, 426, 429, 436, 437, 439, 441, 454, 468, 471, 
475, 476, 490, 491, 501, 506, 507, 523, 525, 532, 
537, 540, 541, 543, 552
Калинівка, с. Бахмацького р-ну Чернігів-
ської обл., 129
Калита, смт Остерського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Броварського р-ну Київ-
ської обл.), 126, 453
Калінін, м. (нині м. Твер), РФ, 184
Калуга, м., РФ, 204
Кальчинівка, с. Дмитрівського (нині Бах-
мацького) р-ну Чернігівської обл., 144, 164, 501
Калюжинці, с. Варвинського (нині Сріб-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 370, 474, 475, 
479
Каменський Хутор, с. Климовського р-ну 
Брянської обл., РФ, 554
Камінь, с. Грем’яцького (нині Новгород-
Сіверського) р-ну Чернігівської обл., 203, 229, 
404-406
Камінь, с. Кролевецького повіту Чернігів-
ської губ. (нині Кролевецького р-ну Сум-
ської обл.), 159
Камка, с. Городнянського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 158
Камка, с. Холминського (нині Корюківсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 258, 307
Кам’янець-Подільський, м. Хмельни-
цької обл., 159, 181, 443, 517
Кам’яні Потоки, с. Кременчуцького р-ну 
Полтавської обл., 302
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Кам’янка, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 481
Кам’янка, с. Диканського р-ну Полтавської обл., 
439
Кам’янка, с. Дніпропетровської обл., 315
Канівка, с. Волочиського р-ну Вінницької (нині 
Хмельницької) обл., 178
Канівщина, с. Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 469, 470, 473, 474
Карабелівка, с. Теплицького р-ну Вінни-
цької обл., 422
Карабутове, с. Конотопського повіту 
Чернігівської губ. (нині Конотопського р-ну 
Сумської обл.), 453, 476
Карагандинська обл. Казахської РСР (нині 
Республіка Казахстан), 324, 465
Карасинівка, с. Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 399
Карасівка, с. Понорницького р-ну (приєднано 
до с. Об’єднане Новгород-Сіверського р-ну) 
Чернігівської обл., 208
Карильське, с. Кролевецького повіту 
Чернігівської губ. (нині Коропського р-ну 
Чернігівської обл.), 167
Карпенкове, с. Батуринського (нині Бах-
мацького) р-ну Чернігівської обл., 519
Карпилівка, с. Великобубнівського (нині Сріб-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 284, 298, 409, 
463, 478
Карпилівка, с. Остерського повіту Чернігів-
ської губ., Остерського р-ну (нині Козелецького 
р-ну Чернігівської обл.), 256, 350, 398, 402
Карпівка, с. Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 195, 196
Карповичі, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 169, 180
Картовецький, х. (нині с. Картовецьке) Город-
нянського р-ну Чернігівської обл., 155, 549
Кархівка, с. Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну Чернігівської обл., 163, 189, 
255, 300, 316, 438, 507
Катеринослав, м. (нині м. Дніпро), 10, 31
Катеринославська губ., кол., 245
Катичев, с. Комаринського р-ну Поліської обл.
(нині Брагінського р-ну Гомельської обл.), 
Республіка Білорусь, 349
Кашово, с. Бежицького повіту Брянської губ. 
(нині Жирятінського р-ну Брянської обл., РФ), 
425
Кезі, с. (приєднано до с. Павлівка) Ріпкинсько-
го р-ну Чернігівської обл., 377
Кельце, м. Свентокшиського воєводства, 
Республіка Польща, 470
Керч, м., 173, 328
Київ, м., 10, 23, 54, 73, 77, 78, 88, 126, 139, 143, 

162, 174-176, 180, 181, 184, 198, 204, 210, 238, 
244, 249, 280, 291, 292, 298, 302, 320, 335, 340, 
347, 356, 364, 368, 374, 381, 391, 396, 418, 430, 
435, 448, 455, 471, 477, 493, 509, 523, 524, 537, 
540, 551
Київська обл., 229, 345, 432, 486, 491
Київська округа, кол., 394, 441, 458, 519
Киівщина, регіон, 24
Киїнка, с. Чернігівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл.), 135, 264, 376
Кинашівка, с. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 151, 236, 245, 253, 336, 339, 340, 342, 
343, 373, 384, 443, 454, 524
Кириківка, с. Охтирського р-ну Харків-
ської обл. (нині смт Кириківка Великопи-
сарівського р-ну Сумської обл.), 335
Киріївка, с. Менського (нині Сосницького) р-ну 
Чернігівської обл., 170-172, 210, 245, 246, 259, 
260, 274, 532
Кирилівка, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 533
Киселівка, с. Менського р-ну Чернігівської обл., 
328, 330, 393, 394, 401, 402, 406, 539, 540, 543
Киселівка, с. Носівського р-ну Чернігів-
ської обл., 477
Кислі, с. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл., 
351, 434, 520
Китаєвське, с. Новоселицького р-ну Став-
ропольського краю, РФ, 455
Китай (нині Китайська Народна Республіка), 
365
Кита-Лаговщина, с. Земетчинського р-ну 
Пензенської обл., РФ, 267
Кишинів, м., Республіка Молдова, 24
Кірове, с. (нині с. Троїцьке) Новгород-Сівер-
ського р-ну Чернігівської обл., 215, 293, 509
Кіровоград, м. (нині м. Кропивницьке), 377
Кладьківка, с. Комарівського, Ніжинського 
(нині Куликівського) р-ну Чернігівської обл., 315, 
509
Клецьк, м. Клецького р-ну Гомельської обл., 
Республіка Білорусь, 493
Климентинівка, с. Березнянського (нині Мен-
ського) р-ну Чернігівської обл., 282
Климово, смт Новозибковського повіту 
Чернігівської губ. (нині Климовського р-ну 
Брянської обл., РФ), 250, 510
Клинці, м. Західної (нині Брянської обл., РФ), 
23, 328, 378
Клишки, с. Кролевецького повіту Чернігів-
ської губ. (нині Шосткинського р-ну Сум-
ської обл.), 33
Клімовка, с. Гомельського р-ну Гомель-
ської обл., Республіка Білорусь, 493
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Клочків, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 194, 196, 387, 464, 513
Клубівка, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 394
Клюси, с. Городнянського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 138
Княжичі, с. Глухівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Ямпільського р-ну Сумської 
обл.), 281
Кобижча, с. Бобровицького р-ну Чернігів-
ської обл., 138, 145-147, 149, 153, 191, 203, 274, 
338, 391, 399, 447, 448, 523, 547
Ковенська губ., кол., 392, 462
Ковно, м. (нині м. Каунас), Литовська Республіка, 
320, 454
Ковпита, с. Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну Чернігівської обл., 127, 333
Ковтунівка, с. Іваницького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 271
Ковтунівка, с. Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 132, 423
Ковчин, с. Куликівського р-ну Чернігів-
ської обл., 312, 313, 320, 350, 412, 413, 451, 510, 
511
Кодима, м. Кодимського р-ну Одеської обл., 396
Кожанка, с. (нині смт Кожанка) Фастівсько-
го р-ну Київської обл., 35
Козари, с.Бобровицького ( нині Носівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 220, 233, 429, 517-519
Козачі Лагері, с. Цюрупинського р-ну Оде-
ської обл. (нині Олешківського р-ну Херсон-
ської обл.), 326
Козацьке, с. Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну Чернігівської обл., 304, 305, 
347, 488, 515
Козел, с. Козлянського р-ну (нині смт Михайло-
Коцюбинське Чернігівського р-ну) Чернігів-
ської обл., 200, 307, 365, 425, 546, 548
Козелець, смт Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 128, 138, 142, 178, 196, 202, 238, 239, 
273, 277, 289, 304, 305, 307, 314, 325, 367, 368, 
390, 416, 442, 445, 481, 514, 515, 533, 541, 542
Козероги, с. Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну Чернігівської обл., 332, 333
Козилівка, с. Холминського (нині Корю-
ківського) р-ну Чернігівської обл., 301, 366, 367, 
387, 467, 476
Козляничі, с. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 418
Козятин, ст. Вінницької обл., 35
Коливанський р-н Новосибірської обл., РФ, 165
Колима, регіон, РФ, 489
Количівка, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 213, 215, 216
Колісники, с. Малодівицького (нині При-

луцького) р-ну Чернігівської обл., 473, 535
Колісники, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 263, 545
Колки, с. Манівицького р-ну Волинської обл., 
384
Колодіївка, с. Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл., 287
Коломійцеве, с-ще Ічнянського р-ну Чер-
нігівської обл., 415
Коломійцівка, с. Лосинівського (нині Носів-
ського) р-ну Чернігівської обл., 167, 328, 353, 
460, 511, 531, 538
Комань, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 171, 360
Комарівка, с. Комарівського, Ніжинського (нині 
Борзнянського) р-ну Чернігівської обл., 272, 324, 
409, 486, 489, 490, 549
Комарівка, с. (нині с. Роздольне) Носівсько-
го р-ну Чернігівської обл., 173
Комі АРСР, Республіка Комі, РФ, 183, 311, 335
Кононівка, с. Драбівського р-ну Черкаської обл., 
320
Конотоп, м. Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Сумської обл.), 184, 193, 235, 239, 
246, 365, 369, 375, 443, 472, 478, 525
Конотоп, с. Тупичівського (нині Городнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 221
Конотопська округа, кол., 133, 150, 196, 197, 
256, 288, 319, 394, 413, 436, 441, 458, 491, 519
Конюшні, х. (приєднано до с. Харкове) 
Талалаївського р-ну Чернігівської обл., 288, 311
Конятин, с. Коропського (нині Сосницько-
го) р-ну Чернігівської обл., 259
Коренєво, ст. Коренєвського р-ну Курської обл., 
РФ, 422
Корінецьке, с. Дмитрівського (нині Тала-
лаївського) р-ну Чернігівської обл., 132, 133, 308, 
316, 411, 435, 458, 497
Корніївка, с. Баришівського р-ну Киїіської обл.,  
439
Коробчине, с. Новомиргородського р-ну Кіро-
воградської обл., 379
Короваї, с. Пирятинського (нині Гребінківсько-
го) р-ну Полтавської обл., 279
Короп, смт Коропського р-ну Чернігівської обл., 
140, 155, 167, 239, 298, 315, 359, 391, 392, 401, 
427, 457
Короп’є, с. Козелецького р-ну Чернігівської обл., 
225
Коростишів, м. Коростишівського р-ну Жи-
томирської обл., 248
Корсунь-Шевченківський, м. Київської (нині 
Черкаської) обл., 487
Корчев’я, с. Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 126, 239
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Коршаки, с. Ічнянського р-ну Чернігівської обл., 
451
Корюківка, м. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 213, 217, 229, 261, 262, 270, 321, 342, 
348, 367-369, 400, 415, 419, 440, 452, 466, 495, 
513, 532, 544, 545
Косачівка, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 128, 167, 282, 324
Костирів, с. Менського (нині Сосницького) р-ну 
Чернігівської обл., 517
Костобобрів, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл.,144, 145, 495 
Костровичі, с. Слонімського р-ну Гроднен-
ської обл., Республіка Білорусь, 160
Костянтинівка, м. Донецької обл., 455
Костянтинівський повіт Седлецької губ., 
Республіка Польща, 264
Коти, с. (приєднано до м. Чернігів), 178, 495
Котів, с. Остерського (нині Козелецького) р-ну 
Чернігівської обл., 257, 423
Кошани, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 302
Кошедари, м. (нині м. Кайшядоріс) Кайшя-
доріського р-ну Каунаського повіту, Литовська 
Республіка, 314
Красилівка, с. Бахмацького р-ну Чернігів-
ської обл., 321, 407
Красилівка, с. Олишівського (нині Козе-
лецького) р-ну Чернігівської обл., 297, 322, 323, 
327
Красківське, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 158, 452
Красляни, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 294, 383, 441
Красне, с. Конотопського повіту Чернігів-
ської губ., Батуринського р-ну (нині Бахмацько-
го р-ну Чернігівської обл.), 197, 206, 224, 256, 
261, 263, 289, 393, 516, 519
Красне, с. Молодечненського р-ну Мін-
ської обл., Республіка Білорусь, 287
Красне, с. Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 175, 204, 306, 317, 
413, 453
Красний Колядин, с. Дмитрівського (нині 
Талалаївського) р-ну Чернігівської обл., 297, 303, 
403, 409
Красноармійськ, м. (приєднано до м. Вол-
гоград), РФ, 136
Краснодар, м. Краснодарського краю, РФ, 10
Краснодонський р-н Ворошиловградської обл. 
(нині Сорокинський р-н Луганської обл.), 468
Красносілка, с. Крижопільського р-ну Він-
ницької обл., 267
Краснопілля, с. Бахмацького (нині Коропсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 185, 510

Красноярськ, м., РФ, 35, 281, 513
Красноярський край, РФ, 192, 327, 345, 359, 
360, 421, 549
Кременець, м. Волинської губ. (нині Тер-
нопільської обл.), 430, 501
Кременчук, м. Полтавської обл., 10, 314
Крехаїв, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 166, 266, 364, 523
Крив’янська, станиця Новочеркаського (нині 
Октябрського) р-ну Ростовської обл., РФ, 163
Криски, с. Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 164, 404
Кролевець, м. Кролевецького повіту Чер-
нігівської губ. (нині Кролевецького р-ну Сумської 
обл.), 48, 165, 202, 345, 481, 510, 533
Кропивинці, с. Роменського повіту Полтав-
ської губ. (нині Роменського р-ну Сумської обл.),  
450
Кропивне, с. Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну Чернігівської обл., 148, 160, 375
Кропивне, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 327
Кропишки, с. Новоолександрівського повіту 
Ковенської губ. (нині Браславського р-ну 
Вітебської обл., Республіка Білорусь), 227
Крупець, с. Шосткинського р-ну Сумської обл., 
32
Крупичполе, с. Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 506, 507, 550
Крути, с. Комарівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 182, 300, 462
Кувечичі, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 169, 175, 509, 553
Кудлаївка, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 293
Кудрівка, с. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 513, 514
Кузнецьк, м. Саратовської (нині Пензен-
ської) обл., РФ, 35, 248
Кузьки, с. Конотопського р-ну Чернігівської 
(нині Сумської обл.), 532
Кукелево, с. Блюхеровського (нині Ленінсько-
го) р-ну, Єврейська Автономна обл., РФ, 473
Куковичі, с. Менського р-ну Чернігівської обл., 
141, 316, 458, 491, 492, 552
Кукуріки, с. Старовижівського р-ну Волин-
ської обл., 185
Кукшин, с. Мринського (нині Ніжинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 266, 363, 407
Куликівка, с-ще Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 218
Куликівка, смт Куликівського р-ну Чернігів-
ської обл., 193, 204, 253, 399, 546
Кулишівка, с. Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 387
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Куманівка, с. Комсомольського (нині Козя-
тинського) р-ну Вінницької обл., 397
Кунашівка, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 356, 477, 537, 538, 543
Купчичі, с. Менського (нині Сосницького) р-ну 
Чернігівської обл., 327
Курганське, с. Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 481
Курилівка,  Волочиського р-ну Вінницької (нині 
Хмельницької) обл., 256
Курилівка, с. Конотопського повіту Черні-
гівської губ. (нині Конотопського р-ну Сум-
ської обл.), 533
Курилівка, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 216, 217, 225, 544
Курінь, с. Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Бахмацького р-ну) Чернігів-
ської обл., 135, 139, 228, 231, 232, 267, 299, 
322-324, 412, 413, 460, 473, 484, 537, 541
Курово, с. Гагарінського р-ну Західної (нині 
Смоленської обл., РФ), 403
Курськ, м., РФ, 283
Курська обл., РФ, 23, 166
Кусії, с. Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 228
Кустанайська обл., Казахська РСР (нині 
Республіка Казахстан), 188
Кутаїсі, м., Грузія, 500
Кучинівка, с. Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 131, 224, 277, 298, 
385, 461
Кучино, с. (приєднано до м. Балашиха) 
Московської обл., РФ, 460
Кучугури, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 197
Кучугури, с. (нині с. Лісова Поляна) Бахмацько-
го р-ну Чернігівської обл., 195, 196
Кушаліно, с. Кушалінського р-ну Калінін-
ської обл. (нині Рамешковського р-ну Твер-
ської обл.,), РФ, 552

Л

Лави, с. Менського (нині Сосницького) р-ну 
Чернігівської обл., 253, 254, 369
Лавіркове, с. Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл., 352, 431
Ладан, смт Прилуцького р-ну Чернігівської обл.,  
178, 260,265, 468, 472, 514, 539
Ладижин, м. Вінницької обл., 365
Ладинка, с. Олишівського (нині Чернігівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 145, 171, 501
Лазарівка, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 553

Лальськ, смт Вологодської губернії (нині 
Лузького р-ну Кіровської обл. РФ), 512
Ларинівка, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 191, 239, 252
Латвія, Латвійська Республіка, 266, 322
Лебедин, м. Харківської (нині Сумської) обл., 
333
Левки, с. Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 244, 322
Левковичі, с. Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну Чернігівської обл., 307, 434
Левоньки, с. Козлянського, Михайло-Коцю-
бинського (нині Чернігівського) р-ну 
Чернігівської обл., 323
Легати, с. Кобринського р-ну Берестей-
ської обл., Республіка Білорусь, 157
Лежайка, с. Козловського р-ну Центрально-
Чорноземної обл., (нині Мічурінського р-ну 
Тамбовської обл.), РФ, 175
Леляки, с. Варвинського р-ну Чернігівської обл., 
354, 463 
Лемеші, с. Олишівського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 126, 128, 212, 338, 
339, 342, 483
Лемешівка, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 142, 221, 358, 361, 499
Ленінград, м. (нині м. Санкт-Петербург), РФ, 
175, 201, 223, 248,249, 276, 325, 343, 355, 356, 
403, 422, 430, 443, 468, 503
Ленінівка, с. Березнянського р-ну (нині с. Сах-
нівка Менського р-ну) Чернігівської обл., 130, 
365, 400, 555
Ленінське, Кролевецького повіту Чернігів-
ської губ. (нині с. Спаське Кролевецького р-ну 
Сумської обл.), 387
Ленкорань, м., Азербайджанська Республіка, 9
Лехнівка, с. Баришівського р-ну Київської обл., 
429
Лецьки, с. Драбівського р-ну Прилуцької окру-
ги (нині Переяслав-Хмельницького р-ну Київ-
ської обл.), 413
Лизунівка, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 207
Леньків Круг, с. Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну Чернігівської обл., 299
Линовиця, смт Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 171, 179, 223, 289, 313, 536
Липів Ріг, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 215, 217, 423, 460, 461
Липове, с. Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл., 134, 183, 198, 199, 402
Лиса Гора, с-ще Кролевецького повіту 
Чернігівської губ. (нині Коропського р-ну 
Чернігівської обл.), 495
Лиски, с. Прилуцького р-ну Чернігівської обл., 
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130, 131, 287
Листопадове, с. Златопільського р-ну Київ-
ської обл. (нині Новомиргородського р-ну Кіро-
воградської обл.), 248
Лихачів, с. Мринського (нині Носівського) р-ну 
Чернігівської обл., 252, 261, 262, 427, 464, 488
Лібава, м. (нині м. Лієпая), Латвійська Рес-
публіка, 163
Лідин, с. Бобровицького р-ну Чернігвської обл., 
519
Лідський повіт Віленської губ., кол., 174
Ліски, с. Менського р-ну Чернігівської обл., 294
Лісконоги, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 239
Лісові Сорочинці, с. Малодівицького (нині 
Прилуцького) р-ну Чернігівської обл., 225, 226, 
229
Лісові Хутори, с. Лосинівського (нині Носів-
ського) р-ну Чернігівської обл., 164, 353, 383, 468
Лісові Хутори, с. (приєднано до м. Носівка) 
Носівського р-ну Чернігівської обл., 427
Літки, с. Чернігівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Броварського р-ну Київ-
ської обл.), 166
Ловинь, с. Добрянського (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 459
Лозанна, м., Швейцарія, 329
Лозове, с. Срібнянського р-ну Чернігівської обл., 
467 
Лозуватка, с. Шполянського р-ну Київської обл., 
264
Локнисте, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 156, 162, 188, 189, 
201, 202, 220, 240, 241, 318, 372-374, 378, 435, 436
Лопатні, с. Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 126, 239, 464
Лосинівка, смт Лосинівського (нині Ніжин-
ського) р-ну Чернігівської обл., 277, 348, 379, 459
Лосівка, с. Холминського, Семенівського р-ну 
Чернігівської обл., 324
Лохвиця, м. Лохвицького р-ну Полтавської обл., 
487 
Лубни, м. Полтавської обл., 520
Лубенська округа, кол., 441
Луганськ, м., 511
Лука, с. Щорського (нині Сновського) р-ну Чер-
нігівської обл., 386
Лукашівка, с. Носівського р-ну Чернігів-
ської обл., 191
Лукашівка, с. Олишівського (нині Чер-
нігівського) р-ну Чернігівської обл., 232, 327
Лукашівка, с. (приєднано до м. Бобровиця) 
Бобровицького р-ну Чернігівської обл., 149, 439
Лукнове, с. Коропского р-ну Чернігівської обл., 
220 

Луковець, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 496
Лутава, с. Остерського (нині Козелецького) р-ну 
Чернігівської обл., 255, 256, 282
Лутайка, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 255
Луцьк, м. Волинської обл., 160
Люберці, м. Люберецького р-ну Москов-
ської обл., РФ, 175
Любеч, смт Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 160, 168, 177, 278, 
309, 370, 522, 546, 547
Любитів, с. Ковельського р-ну Волинської обл., 
351
Любімовка, с. Алатирського р-ну, Чувашия (нині 
Порецького р-ну, Чуваська Республіка, РФ), 473
Люблін, м., Республіка Польща, 502, 503
Люблінська губ., кол., 159
Любомирка, с. Котовського (нині Подільсько-
го) р-ну Одеської обл., 141
Любомудрівка, с. Борзнянського р-ну Чер-
нігівської обл., 376
Лютовиська, с. Старосамбірського р-ну Львів-
ської обл., 151
Ляшківці, с. Менського (нині Сосницько-
го) р-ну Чернігівської обл., 207, 513
Львів, м., 35, 538
Львівська обл., 35
Льгів, с. Козлянського (нині Чернігівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 158, 162

М

Магадан, м., РФ, 292, 348, 417
Магаданська обл., РФ, 76, 212, 252
Магдебург, м., Німеччина, 180
Мажугівка, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 432
Мазки, Прилуцького р-ну Чернігівської обл., 
237
Мазовецьке воєводство, Республіка Польща, 
381
Майнівка, с. Бобровицького р-ну Чернігів-
ської обл., 297
Макарівка, с.Козелецького повіту Чернігів-
ської губ. (нині Бобровицького р-ну Чернігів-
ської обл.), 182
Макарово, с. Желєзногорського р-ну Орлов-
ської обл. (нині Курської обл.), РФ, 423
Макишин, с. Тупичівського (нині Город-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 250, 426
Макіївка, с. Ніжинського повіту, Лосинівського 
(нині Носівського) р-ну Чернігівської обл., 140, 
148, 212, 213,215, 218, 226, 274, 294, 337, 338, 353
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Макошине, смт Менського р-ну Чернігів-
ської обл., 512, 526
Максаки, с. Менського р-ну Чернігівської обл., 
273, 294, 295, 491, 533
Максим, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 260, 396, 397
Максимівка, с. Борзнянського повіту Черні-
гівської губ. (нині Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл.), 296
Макушиха, с Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 318, 331
Мала Дівиця, смт Малодівицького (нині При-
луцького) р-ну Чернігівської обл., 185, 354, 355, 
360, 426, 484
Мала Доч, с. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 453
Мала Загорівка, с. Бахмацького (нині Борз-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 215
Мала Носівка, с. (приєднано до м. Носівка) 
Носівського р-ну Чернігівської обл., 173
Мале Устя, с. Менського (нині Сосницько-
го) р-ну Чернігівської обл., 138, 443, 444
Малий Дирчин, с. Щорського (нині Город-
нянського) р-ну Чернігівської олб., 534
Малий Самбір, с. Конотопського повіту 
Чернігівської губ. (нині Конотопського р-ну 
Сумської обл.), 489
Малютинці, с. Пирятинського р-ну Полтав-
ської обл., 242
Мамаївка, с. (нині с. Удайці) Прилуцького р-ну 
Чернігівської обл., 136, 179, 327, 370
Мамекине, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 444
Маньки, с. Любецького ( нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 200, 530
Маньчжурія, Китайська Народна Республіка, 
296
Маріїнськ, с. Шебалінського р-ну, Республіка 
Алтай, РФ, 135
Марківці, с. Бобровицького р-ну Чернігів-
ської обл., 272, 389
Мартинівка, с. Бахмацького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 184, 222, 354, 411, 
416, 456, 466, 505
Марченків, х. (приєднано до м. Городня) 
Городнянського р-ну Чернігівської обл., 328
Марчихина Буда, с. Глухівського повіту 
Чернігівської губ. (нині Ямпільського р-ну 
Сумської обл.), 157
Масани, с. (приєднано до м. Чернігів), 150, 178, 
392, 441
Маслоківка, с. (приєднано до с. Новоукраїнське) 
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл., 458
Маціївка, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 296

Мацько-Іванівське, с. кол. Бахмацького р-ну 
Чернігівської обл., 165, 210, 459
Машеве, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 327
Медведеве, с. Ємільчинського р-ну Жито-
мирської обл., 452
Межиріч, с. Лебединського р-ну Харківської 
(нині Сумської) обл., 254
Мезин, с. Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 143, 493, 501
Мелітополь, м. Запорізької обл., 356
Мельниківці, с. Гайсинського повіту Поділь-
ської губ. (нині Немирівського р-ну Вінни-
цької обл.), 129
Мена, м. Менського р-ну Чернігівської обл., 127, 
128, 237, 256, 286, 395, 396, 422, 424, 483, 492, 
518, 523, 541
Мерефа, м. Харківського р-ну Харківської обл., 
307
Мерхеулі, с. Сухумського р-ну Абхазької АРСР 
(нині Гулрипшського р-ну, Республіка Абхазія), 
51
Мєдне, с. Мєдновського р-ну Калінінської обл. 
(нині Калінінського р-ну тверської обл.), РФ, 502
Микитинці, с. Станіславського повіту, (нині 
Івано-Франківської міської ради Івано-Фран-
ківської обл.), 426
Миколаїв, м., 33, 238, 504
Миколаївка, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 203, 253
Миколаївка, с. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 328, 390, 391
Миколаївка, с. кол. Полтавської губ., 342
Миколаївка, с. Малодівицького (нині Прилу-
цького) р-ну Чернігівської обл., 330, 369, 382
Миколаївка, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 137, 165, 359, 485, 554
Мильники, с. Мринського (нині Носівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 261
Миронівка, с. Шосткинського р-ну Сум-
ської обл., 32, 33
Миси, с. Любецького (нині Ріпкинського) р-ну 
Чернігівської обл., 198, 384
Митченки, с. Конотопського повіту, Батурин-
ського (нині Бахмацького) р-ну Чернігів-
ської обл., 133, 142, 182, 227, 343, 522
Митьковка, с. Новозибковського повіту 
Чернігівської губ. (нині Климовського р-ну 
Брянської обл., РФ), 256
Михайло-Коцюбинське, смт Михайло-Коцю-
бинського (нині Чернігівського) р-ну Черні-
гівської обл., 225, 242, 425
Михайло-Коцюбинський (нині Чернігів-
ський) р-н Чернігівської обл., 341
Михальчина-Слобода, с. Грем’яцького (нині 
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Новгород-Сіверського) р-ну Чернігівської обл., 
222
Мишарівка, с. Теплицького р-ну Вінни-
цької обл., 380
Міас, м. Челябінської обл., РФ, 78
Мінськ, м., Республіка Білорусь, 180, 468, 509
Мінська губ., кол., 10, 305, 441
Млинок, с. Щорського (нині Сновського) р-ну 
Чернігівської обл., 287
Мньов, с. Михайло-Коцюбинського (нині Черні-
гівського) р-ну Чернігівської обл., 177, 371, 548, 
549
Мозир, м. Гомельської обл., Республіка Білорусь, 
547
Мозолівка, с. Підгаєцького р-ну Тернопіль-
ської обл., 272
Мокляки, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 412
Мокрі Велички, с. Любецького (нині Ріп-
кинського) р-ну Чернігівської обл., 226, 369, 371
Молдова, Республіка Молдова, 278
Моложава, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 298, 383
Монастирище, с. Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 191, 192, 273, 274, 279, 325, 329, 504-
508
Морівськ, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 185, 467
Москва, м., РФ, 10, 21, 34, 41, 42, 58, 59, 72, 78, 
88, 96, 101, 103, 106, 109, 161, 175, 201, 223, 224, 
248, 249, 276, 280, 292, 296, 343, 345, 355, 356, 
422, 430, 443, 468, 503, 513
Московська обл., РФ, 77, 222, 497
Мотронівка, с. (нині с. Оленівка) Борзнянсько-
го р-ну Чернігівської обл., 531
Мохнатин, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 127
Мохначі, с. Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 435
Мохнівка, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 297
Мочалище, с. Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну Чернігівської обл., 208
Мошорине, с. Ново-Празького р-ну Дніпро-
петровської обл. (нині Знам’янського р-ну 
Кіровоградської обл.), 10, 422
Мощена, с. Дзержинського р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 403
Мощенка, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 388
Мрин, с. Мринського (нині Носівського) р-ну 
Чернігівської обл., 240, 241, 284, 391, 432
Мурав’ї, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 530
Муравльово, с. Урицького (нині Орловсько-

го) р-ну Орловської обл., РФ, 401
Муровані Курилівці, смт Новоушицького 
повіту Кам’янець-Подільської губ. (нині Муро-
ванокуриловецького р-ну Вінницької обл.), 351
Муром, м. Владимирської обл., РФ, 330
Мутин, с. Кролевецького р-ну Чернігівської 
(нині Сумської) обл., 360
Мутичів, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 158, 159, 443

Н

Навози, с. Козлянського, Михайло-Коцюбин-
ського (нині с. Дніпровське Чернігівського р-ну) 
Чернігівської обл., 251
Надинівка, с. Олишівського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 139
Найсонц, м., Австрія, 503
Напорівка, с. (приєднано до с. Лукашівка) Чер-
нігівського р-ну Чернігівської обл., 327
Настасів, с. Тернопільського р-ну Тернопіль-
ської обл., 462
Наталівка, с. Солонянського р-ну Дніпро-
петровської обл., 431
Наумівка, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 263, 342
Находка, бухта, 160
Невкля, с. Городнянського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл.), 228
Неданчичі, с. Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 218, 405, 437
Незамаєвська, станиця Павловського р-ну 
Краснодарського краю, РФ, 181
Незаможне, с. Любецького р-ну (нині с. Вертеча 
Ріпкинського) р-ну Чернігівської обл., 326, 413, 
417
Незвище, с. (нині с. Незвисько) Городенківсько-
го р-ну Івано-Франківської обл., 229
Нельжиці, с. Почепського р-ну Західної (нині 
Брянської обл., РФ), 275
Неплюєве, с-ще Ямпільського р-ну Чернігівської 
(нині Сумської) обл., 33
Нетяжине, с. Яблунівського р-ну (нині с. Не-
тяжино Прилуцького р-ну) Чернігівської обл., 
480
Нехаївка, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл.,130, 187, 345, 478
Нижнє Долгоє, с. Должанського р-ну Орлов-
ської обл., РФ, 183
Нижня Дуванка, смт Старобільського р-ну 
Ворошиловградської обл. (нині Сватівсько-
го р-ну Луганської обл.), 358
Нижня Парова, с. Суджанського (нині Боль-
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шесолдатського) р-ну Курської обл., РФ, 155
Низківка, с. Корюківського, Щорського (нині 
Сновського) р-ну Чернігівської обл., 188, 237, 
395, 460, 491, 546
Никонівка, с. Срібнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 187, 210, 224, 311, 514
Ніжин, м. Чернігівської губ. (нині Чернігів-
ської обл.), 129, 130, 132, 137, 148, 151, 153, 
155, 157, 160, 166, 173, 180, 191, 195, 196, 
200-202, 209, 212-214, 216, 217, 219, 225, 230, 231, 
233-235, 243, 244, 246, 247, 261-263, 265, 269, 
272-274, 280, 281, 285-287, 291, 293, 296, 
297, 299, 300, 315, 324, 325, 332-334, 337, 
342-344, 347, 348, 354, 359, 363-367, 377, 380, 
383, 386, 391, 392, 396, 398, 401, 404, 405, 408, 
416, 422, 423, 425, 427-432, 440, 441, 447, 460, 
461, 465, 468-470, 472, 477, 478, 481-483, 487, 
489, 491, 492, 495, 496, 499-504, 508, 509, 511, 
512, 514, 519, 521, 522, 528, 535-538, 540, 544, 
545, 547-549, 551
Ніжинська округа, кол., 150, 196, 197, 413, 441, 
458, 491, 519
Німеччина, 15, 51, 76, 420
Нічогівка, с. Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 255, 390
Нова Басань, с. Козелецького повіту Чер-
нігівської губ., Новобасанського р-ну (нині 
Бобровицького р-ну) Чернігівської обл., 130, 194, 
242, 320, 343, 344, 364, 373, 397, 414, 511, 522
Нова Гребля, с. Роменського повіту Полтав-
ської губ. (нині Роменського р-ну Сумської обл.),  
480
Нова Лутава, с. Лоєвського р-ну Гомель-
ської обл., Республіка Білорусь, 417
Нова Папірня, с. Ріпкинського р-ну Черні-
гівської обл., 286
Нова Рудня, с. Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 300
Нова Тернавщина, с. Яблунівського р-ну 
(нині с. Нова Тарнавщина Прилуцького р-ну) 
Чернігівської обл., 250
Новгород-Сіверський р-н Чернігівської обл., 
389
Новгород-Сіверський, м. Чернігівської обл., 
140, 150, 159, 161, 168, 198, 211, 217, 223, 233, 
240, 246, 256, 258, 260, 267, 275, 276, 278, 284, 
286, 291, 292, 302, 305, 309, 322, 348, 381, 397, 
412, 452,456, 470, 476, 486, 502, 503, 509, 525, 
529, 530
Новий Биків, с. Новобасанського (нині 
Бобровицького) р-ну Чернігівської обл., 147, 191, 
314, 352
Новий Білоус, с. Чернігівського р-ну 
Чернігівської обл., 249, 322, 343, 387, 388, 443, 
545

Новий Глибів, с. кол. Остерського р-ну 
Чернігівської обл., 242, 243, 266
Новий Дроків, с. Суразького р-ну Брян-
ської обл., РФ, 255
Новий Завод, х. кол. Козелецького р-ну 
Чернігівської обл., 388
Новики, с. Козелецького р-ну Чернігівської 
обл.,138, 286, 342
Нові Боровичі, с. Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 179, 188, 207, 304, 
370, 378, 425, 480
Нові Дятловичі, с. Гомельського р-ну 
Гомельської обл., Республіка Білорусь, 160
Нові Млини, с. Батуринського, Бахмацького 
(нині Борзнянського) р-ну Чернігівської обл., 76, 
176, 236, 429, 466, 516, 520, 521
Нові Млини, с. Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 312, 365, 367
Нові Яриловичі, с. Добрянського (нині 
Ріпкинського) р-ну Чернігівської обл., 230
Новобасанський р-н, кол., 300
Новогеоргіївськ, м. кол. Херсонської губ., 335
Новодар, с. Березово-Рудського (нині Гребін-
ківського) р-ну Полтавської обл., 279
Новозибков, м. Чернігівської губ. (нині Брян-
ської обл., РФ), 208, 292, 313
Новомиколаївка, с. Нижньосірогозького (нині 
Іванівського) Р-ну Херсонської обл., 504
Новоніколаєвський, с-ще Трубчевського (нині 
Почепського) р-ну Брянської обл., РФ, 161
Новоолександрівка, с. Вовчанського р-ну 
Харківської обл., 225
Новопетрівське, с. Талалаївського р-ну 
Чернігівської обл., 199, 201, 302
Новоселиця, с. Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну Чернігівської обл., 180
Новоселівка, с. Корюківського р-ну 
Чернігівської обл., 400
Новоселівка, с. Одеської обл., 368
Новосибірськ, м., РФ, 78, 218, 345
Новосибірська обл., РФ, 132, 315
Новосілки, с. Остерського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Вишгородського р-ну Київ-
ської обл.), 398
Новощербинівська, станиця Щербинівсько-
го р-ну Краснодарського краю, РФ, 420
Носелівка, с. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 132, 134, 17-172, 205, 225, 240, 245, 
246, 319, 360, 392, 488, 490, 517
Носівка, м. Носівського р-ну Чернігівської обл., 
150, 164, 168, 190, 191, 193, 220, 248, 276, 278, 
282, 285, 289, 301, 314, 329, 354, 355, 357, 382, 
383, 427, 451, 463, 468, 472, 483, 484, 500, 521, 
536, 542
Носівка, с. (приєднано до м. Щорс Щорсько-
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го р-ну (нині м. Сновськ Сновського р-ну) 
Чернігівської обл., 296, 365
Носівський р-н Чернігівської обл., 336

О

Об’єднане, с. Понорницького (нині Новгород-
Сіверського) р-ну Чернігівської обл., 208
Обичів, с. Прилуцького р-ну Чернігівської обл., 
325
Обложки, с. Глухівського повіту Чернігівської 
губернії (нині Глухівського р-ну Сумської обл.), 
508
Обмачів, с. Батуринського (нині Бахмацько-
го) р-ну Чернігівської обл., 24, 367
Оболоння, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл., 358, 485
Овчухи, с. Владимирського р-ну Іванов-
ської обл. (нині Суздальського р-ну Вла-
димирської обл.), 472
Огульці, с. Валківського р-ну Харківської обл., 
176
Одельськ, м. Гродненського р-ну Гроднен-
ської обл., Республіка Білорусь, 502
Одеса, м., 79, 184, 197, 281, 356, 517
Одеська обл., 77
Одинківка, с. (приєднано до м. Дніпро), 336
Озеряни, с. Бобровицького р-ну Чернігів-
ської обл., 328, 426, 475, 492
Озеряни, с. Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 390
Олбин, с. Остерського (нині Козелецького) р-ну 
Чернігівської обл., 229
Олевськ, м. Олевського р-ну Житомир-
ської обл., 248
Олександрів, х. Кобизького р-ну (нині 
с. Олександрівка Бобровицького р-ну) 
Чернігівської обл., 398
Олександрівка, с. Бобровицького р-ну Чер-
нігівської обл., 399
Олександрівка, с. Корюківського р-ну Чер-
нігівської обл., 263, 284, 372, 421, 518
Олександрівка, с. Ріпкинського р-ну Чер-
нігівської обл., 194
Олександрівка, с. Семенівського р-ну Чер-
нігівської обл., 260, 504
Олександрівське, с. Смоленської губ. (нині 
с. Слєднєво Сафоновського р-ну Смолен-
ської обл., РФ), 24
Олександрія, м. Олесандрійського повіту 
Херсонської губ. (нині Кіровоградської обл.), 10
Олексинці, с. Срібнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 224, 287-289, 375
Олексіївка, с. Бахмацького р-ну Чернігів-

ської обл., 367
Олексіївка, с. Березово-Рудського (нині 
Гребінківського) р-ну Полтавської обл., 539
Олексіївка, с. (приєднано до м. Корюківка) 
Корюківського р-ну Чернігівської обл., 217, 442, 
493
Оленівка, с. Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 206, 290, 397, 399, 535
Олешня, с. Добрянського (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 551
Олишівка, смт Олишівського, Козелецького 
повіту Чернігівської губ. (нині Чернігівсько-
го р-ну Чернігівської обл.), 132, 230, 258, 270, 
330, 331, 335, 376, 526, 529
Олійники, с. Холминського (нині Корюківсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 349
Олтар, с. Дмитрівського р-ну Чернігів-
ської обл. (нині с. Уралове Середино-Будсько-
го р-ну Сумської обл.), 291
Ольвіополь, м. (нині у складі м. Первомайськ) 
Миколаївської обл., 169
Ольшана, с. Іваницького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 146, 227, 263, 512
Ольшани, с. Столінського р-ну Берестей-
ської обл, Республіка Білорусь, 259
Ольшанка, с. Льговського р-ну Курської обл., 
РФ, 169
Ольштин, м. Вармінсько-Мазурського воєвод-
ства, Польща, 317
Омбиш, с. Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 336, 337, 373, 374, 
376, 388, 500
Омелянів, с. Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 304, 521, 534
Омськ, м., РФ, 220
Омський р-н Омської обл., РФ, 174, 259
Оникіївка, с. Іваницького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 178
Онищенків, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 180
Оржиця, с. Турівського р-ну Полтавської губ. 
(можливо с. Стара Оржиця Згурівського р-ну 
Київської обл.), 295
Оренбург, м., РФ, 151, 153
Оренбурзька обл., РФ, 175
Орликівка, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 297, 389
Орлівка, с. Ніжинського (нині Куликівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 209, 234, 235, 256, 
373, 422, 539, 541, 542
Орлівка, с. Понорницького, Холминського (нині 
Новгород-Сіверського) р-ну Чернігівської обл., 
254, 271, 309, 361, 462, 467, 476
Орловська губ., кол., 228
Орловська обл., РФ, 502
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Осіч, с. Батуринського (нині Бахмацького) р-ну 
Чернігівської обл., 321
Осовець, с. Новобасанського (нині Бобро-
вицького) р-ну Чернігівської обл., 174, 280, 
525-527
Осокорки, с. (приєднано до м. Київ), 144
Остапівка, с. Менського р-ну Чернігівської обл.,  
363, 526
Остер, м. Остерського (нині Козелецького) р-ну 
Чернігівської обл., 168, 183, 228, 237, 255, 257, 
268, 274, 282, 289, 335, 374, 376, 386, 396, 402, 
416, 417, 423, 457, 459, 464, 528, 531, 549
Остерський повіт Чернігівської губ., кол., 482
Остерський р-н Чернігівської обл., кол., 281, 418
Остроленка, м. Мазовецького воєводства, 
Республіка Польща, 325
Остроушки,  с. Новгород-Сіверського повіту 
Чернігівської губернії (нині Шосткинського р-ну 
Сумської обл.), 553
Острув-Мазовецька, м.Островського повіту 
Мазовецького воєводства, Республіка Польща, 
381
Осьмаки, с. Менського р-ну Чернігівської обл., 
552
Охоче, с. Нововодолазького р-ну Харків-
ської обл., 224
Охрамієвичі, с. Корюківського р-ну Чер-
нігівської обл., 332
Ошитки, с. кол., Вищедубечанського р-ну 
Київської обл., 197

П

Павличі, с. Клинцовського р-ну Брянської обл., 
РФ, 548
Павлівка, с. Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 425
Павлівка, с. Сумського повіту Харківської губ. 
(нині Білопільського р-ну Сумської обл.), 480
Павлівське, с. кол. Глухівського повіту 
Чернігівської губ., 454
Падіково, с. Одинцовського (нині Істринського) 
р-ну Московської обл., 10
Пакуль, с. Михайло-Коцюбинського (нині Чер-
нігівського) р-ну Чернігівської обл., 186, 316, 530
Паланка, с. Штефан-Водського р-ну, Республіка 
Молдова, 493
Палестина, обл. на Близькому Сході, 202, 433, 
486, 525
Паливода, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 152, 538, 543
Пальчики, с. Батуринського (нині Бахмацько-го) 
р-ну Чернігівської обл., 363
Парастовське, с. Холминського (нині Корю-

ківського) р-ну Чернігівської обл., 518
Парафіївка, смт Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 198, 199, 229, 271, 310, 376, 462, 550
Пархимів, с. Остерського повіту (нині Козе-
лецького р-ну) Чернігівської обл., 324, 379, 515
Патюти, с. Козелецького р-ну Чернігівської 
обл., 126, 128 
Пашківка, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 133, 218, 234, 235, 264, 344, 524
Пекарів, с. Сосницького р-ну Чернігівської 
обл., 139, 400, 457
Пекін, м., Китай, 160
Пекурівка, с. Тупичівського (нині Город-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 186, 193, 
441, 450, 481, 508
Пелюхівка, с. Малодівицького (нині 
Ічнянського) р-ну Чернігівської обл., 310, 318
Пенза, м., РФ, 169, 291, 405
Первомайськ, м. Одеської (нині Миколаїв-
ської) обл., 303
Переволочна, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 344
Перекопівка, с. Роменського повіту Полтав-
ської губ. (нині Роменського р-ну Сумської 
обл.),  471
Перелюб, с. Холминського (нині Корюківсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 250, 359, 400, 466, 
511, 550
Перемога, с. Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 408
Перепис, с. Добрянського (нині Городнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 403, 409, 410, 435, 
436, 531, 541
Переяслав-Хмельницький, м. Київської обл., 
274, 313
Пермська губ., кол., 442
Перше Травня, с. Малодівицького (нині 
Прилуцького) р-ну Чернігівської обл., 426
Петербург, м. (нині м. Санкт-Петербург, РФ), 
33
Петрівка, с. Бахмацького р-ну (нині с. 
Махнівка Борзнянського р-ну) Чернігівської 
обл., 298, 329, 331, 443, 517
Петрівка, с. Городнянського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 181, 349, 365, 382, 
410
Петрівка, с. Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 293, 322, 351
Петрівка, с. Новобасанського (нині Боб-
ровицького) р-ну Чернігівської обл., 184, 185, 
237, 238, 242, 281, 455
Петрівське, с. (нині с. Вишневе) Бахмацько-
го р-ну Чернігівської обл., 416, 417
Петрівське, с. (нині с. Мостище) Козелецько-
го р-ну Чернігівської обл., 239
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Підгірне, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 243
Підгородне, с. Тернопільського р-ну Волин-
ської губ. (нині Тернопільської обл.), 482
Підволочиськ, м. (нині смт Підволочиськ) 
Підволочиського р-ну Тернопільської обл., 251
Підкарпатське воєводство, Республіка Польща, 
314
Підлипне, с. Конотопського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Конотопської міської ради 
Сумської обл.), 303, 375, 409, 455
Пізнопали, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 357
Піски, с. Бахмацького р-ну Чернігівської обл., 
364
Піски, с. Новобасанського (нині Бобровицько-
го) р-ну Чернігівської обл., 152, 404, 497, 498
Піски, с. Чернігівського р-ну Чернігівської обл., 
130
Пісоцьке, с. Олишівського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 364
Піщанка, смт Піщанського р-ну Вінни-
цької обл., 514
ПКК, Північно-Кавказький край, кол., 201, 
223, 274
Плавинище, с. Роменського р-ну Сумської обл.,  
223
Плешкані, с. Золотоніського р-ну Черка-
ської обл., 405
Плиски, с. Плисківського, Бахмацького (нині 
Борзнянського) р-ну Чернігівської обл., 241, 454, 
488, 514, 529
Плоске, с. Ніжинського повіту, Мринського 
(нині Носівського) р-ну Чернігівської обл., 270, 
447, 524, 537, 538, 543
Пльохів, с. Сновського р-ну Чернігівської обл., 
221
Пльохів, с. Козлянського, Михайло-Коцю-
бинського (нині Чернігівського) р-ну Чер-
нігівської обл., 302, 414, 439, 510
Побочіївка, с. Срібнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 334
Поворськ, с. Ковельського р-ну Волинської обл.,  
229
Погорільці, с. Холминського, Корюківського 
(нині Семенівського) р-ну Чернігівської обл., 
351, 381, 397, 404, 462
Погорільці, с. Ляховецького р-ну Камянець-
Подільської обл. (нині Білогірського р-ну 
Хмельницької обл.), 286
Погреби, с. Малодівицького (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 178, 179
Подище, с. Прилуцького р-ну Чернігівської обл.,  
287, 303, 363, 464 
Поділ, с. Варвинського (нині Срібнянсько-

Петрівський, х. (приєднано до с. Орлівка) 
Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл., 
228
Петровірівка, с. Херсонської губ. (нині 
Ширяївського р-ну Одеської обл.), 79
Петровського, с. (нині с. Вишневе) Бахмацько-
го р-ну Чернігівської обл., 209, 404
Петропавлівка, смт Петропавлівського р-ну 
Дніпропетровської обл., 176
Петрушин, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 141, 204, 333, 340, 371, 381
Петруші, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 182, 400
Петрушівка, с. Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 238
Печенюги, с. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 141, 257, 407
Печі, с. Комарівського (нині Борзнянського) 
р-ну Чернігівської обл., 375
Пилиповичі, с. Оржицького р-ну Полтав-
ської обл., 323
Пилипоновський, х. кол. Ніжинського повіту 
Чернігівської губ., 212
Пилява, с. Димерського (нині Вишгородсько-
го) р-ну Київської обл., 233
Пирогівка, с. Шосткинського р-ну Сум-
ської обл., 14
Пирогівці, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 509
Пирятин, м. Полтавської обл., 179, 283
Північний край, регіон, РФ, 126-129, 131, 
132, 134-138, 141, 143, 145-150, 152, 153, 155, 
156, 158, 159, 161-163, 165, 167-170, 172-175, 
178, 180-182, 184, 186-188, 191, 192, 194-197, 
199, 201-207, 209, 211-218, 221, 223, 226-
228, 230, 231, 234, 238, 244, 246-249, 251, 
254, 255, 259-264, 267-269, 272-275, 277-280, 
282, 284, 286-288, 290-294, 295-299, 303, 304, 
306, 308-310, 312, 317-320, 322-325, 328, 329, 
331-334, 337-339, 341-344, 346, 347, 349-357,
359, 361-370, 372-374, 377, 381, 382, 386, 388, 
390-395, 397-400, 402, 404-408, 412-423, 425, 
426, 428-434, 437-439, 441, 443-445, 449-451, 
453, 454, 456-465, 470, 471, 473-477, 479-481, 
484-488,  490-492, 494-502, 504-507, 509-
519,521-524, 526, 528-533, 535-541, 543, 546-
550, 553, 554
Півнівщина, с. Чернігівського (нині Город-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 186, 187
Північно-Казахстанська обл. Казахської РСР 
(нині Республіка Казахстан), 152, 163, 166, 203, 
209, 250, 252, 286, 294, 304, 305, 308, 324, 354, 
366, 367, 372, 374, 376, 402, 420, 428, 446, 484, 
521
Півці, с. (приєднано до м. Чернігів), 168, 446
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го) р-ну Чернігівської обл., 326, 327, 333, 366, 
524, 525
Покошичі, с. Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 250, 306, 510, 530
Політрудня, с. Городнянського р-ну Чер-
нігівської обл., 380
Полова, с. Прилуцького р-ну Чернігівської 
обл., 225, 226, 323, 496
Полонки, с. Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 166, 387, 390
Полошки, с. Глухівського р-ну Сумської обл., 
354
Полтава, м., 77, 143, 264, 441, 444, 496
Полтавська обл., 132, 201, 276
Полтавська округа, кол., 246
Полтавський р-н Полтавської обл., 438
Полуботки, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 477
Польща, Республіка Польща, 33, 140, 185, 222, 
267, 287, 301, 309, 317, 376, 426, 462, 478, 487, 
496, 509, 545, 546
Помазани, с. Лосинівського р-ну (нині с. Пе-
ремога Ніжинського р-ну) Чернігівської обл., 
408
Понори, с. Дмитрівського (нині Талалаївсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 546
Понорниця, смт Кролевецького повіту 
Чернігівської губ., Понорницького р-ну (нині 
Коропського р-ну Чернігівської обл.), 205, 206, 
220, 248, 292, 310, 341, 361, 418, 431, 472, 493
Попівка, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 239, 293
Попівці, с. Солігорського р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 551
Поповичка, с. Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл., 187
Постовбиця, с. (приєднано до с. Вербичі) Ріп-
кинського р-ну Чернігівської обл., 295, 480
Почепський р-н Брянської обл., РФ, 139
Прасковея, с. Будьонівського р-ну Ставро-
польського краю, РФ, 143
Прачі, с. Борзнянського р-ну Чернігівської обл., 
288
Прейлі, м. Латвійська Республіка, 325
Преображенська, станиця Донської (нині 
Волгоградської обл.), РФ, 514
Прибинь, с. Холминського (нині Корюківсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 243, 550
Прилуки, м. Чернігівської обл., 129, 131, 133, 
136, 143, 153, 154, 163, 166, 173, 174, 178-180, 
200, 202, 211, 213, 214, 219, 225, 226, 228, 232, 
240, 244, 245, 250, 254, 265, 266, 271, 274, 278, 
280, 287, 291, 296, 308, 313, 314, 322, 323, 330, 
346, 352, 360, 361, 369, 377, 379, 381, 384, 389-391,
 399, 405, 407, 419, 432, 433, 436, 439, 441, 450, 

454, 455, 470-474, 487, 488, 498, 504, 509, 514, 
520, 524, 527, 544, 547
Прилуцька округа, кол., 441
Прилуцький р-н Чернігівської обл., 143, 289, 
405
Припутні, с. Прилуцького повіту Полтав-
ської губ. (нині Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл.), 218, 376
Прихідьки, с. Пирятинського р-ну Полтав-
ської обл., 450
Прокопівка, с. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 177,  501, 513
Пролетарськ, м. Пролетарського р-ну 
Ростовської обл., РФ, 382
Пролетарське, с. Батуринського р-ну (нині с. По-
ліське Коропського р-ну) Чернігівської обл., 352, 
354, 436
Прохори, с. Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 166, 288
Прохорівка, с. Канівського р-ну Черкаської обл., 
524
Процівка, смт Чернігівської обл. (приєднано до 
м. Ромни Сумської обл.), 328
Пружани, м. Пружанського р-ну Берестей-
ської обл., Республіка Білорусь, 296
Пустотине, с. Лосинівськго (нині Носівсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 552
Путчино, с. Дзержинського р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 177
Пухівка, с. Остерського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Броварського р-ну Київ-
ської обл.), 443
Пушкарі, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 168
Пушкарі, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 333, 334, 494, 495
П’ятигорськ, м. Ставропольського краю, РФ, 64

Р

Радвине, с. Щорського (нині Сновського) р-ну 
Чернігівської обл., 196, 236, 372
Радвілішкіс, м., Литовська Республіка, 193
Радинка, с. Кагановицького (нині Полісько-
го) р-ну Київської обл., 535
Радичів, с. Понорницького (нині Коропсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 162, 317, 403
Радом, м. Мазовецького воєводства, Республіка 
Польща, 504
Радомка, с. Корюківського р-ну, Холминського 
(нині Семенівського) р-ну Чернігівської обл., 337
Радуль, смт Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 249, 314, 315, 328
Радучі, с. Чауського р-ну Могильовської обл., 
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Республіка Білорусь, 455
Радьківка, с. Малодівицького (нині При-
луцького) р-ну Чернігівської обл., 361, 511
Радянська Слобода, с. (нині с. Трисвятська 
Сло-бода) Чернігівського р-ну Чернігівської 
обл., 480
Райгородок, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл., 197, 207, 411
Раківщина, с. Овруцького р-ну Житомир-
ської обл., 315
Раковка, с. Климовського р-ну Орловської 
(нині Брянської) обл., РФ, 250
Редьківка, с. Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 207, 322
Рейментарівка, с. Корюківського р-ну Чер-
нігівської обл., 532
Ржищів, м. Київської обл., 183
Рибінськ, м. Ярославської обл., РФ, 278, 468
Риботин, с. Коропського р-ну Чернігівської 
обл.,  240
Рига, м., Латвійська Республіка, 246, 314
Риги, с. Лохвицького р-ну Полтавської обл., 
543
Ридомиль, с. Кременецького р-ну Тернопіль-
ської обл., 235
Рижики, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 224
Риків, с. Козелецького р-ну Чернігівської обл., 
481
Рихли, с. Кролевецького повіту Чернігів-
ської губ. (нині Коропського р-ну Чернігів-
ської обл.), 237
Рівне, м., 101
Рівчак-Степанівка, с. Лосинівського (нині 
Носівського) р-ну Чернігівської обл., 244, 410
Ріпки, смт Ріпкинського р-ну Чернігівської 
обл., 269, 320, 321, 331, 412, 414, 415, 417, 424, 
452, 465, 530 
Річиця, м. Річицького р-ну Гомельської обл., 
Республіка Білорусь, 183
Річка, с. Косівського р-ну Івано-Франків-
ської обл., 399
Рогівка, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 437
Рогізки, с. Щорського (нині Сновського) р-ну 
Чернігівської обл., 183, 312, 317, 365, 367, 406, 
424, 430, 554
Рожнівка, с. Ічнянського р-ну Чернігівської 
обл., 414, 429, 512, 534
Розвинівка, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 297
Рози Люксембург, с. (нині с. Гречані Поди) 
Ши-роківського р-ну Дніпропетровської обл., 
501
Розльоти, с. Коропського р-ну Чернігів-

ської обл., 250
Роїще, с. Чернігівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл.), 199, 201, 249, 438
Романьки, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 416
Роменська округа, кол., 441
Ромни, м. Полтавської губ. (нині Сумської обл.),  
70, 206, 264, 543
Ростов-на-Дону, м., РФ, 10, 248, 249, 291, 343, 
356, 422, 430, 443, 468
Рошаль, м. Московської обл., РФ, 48
Рубанка, с. Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну Чернігівської обл., 176, 209, 267
Руда, с. Холмського повіту Люблінського 
воєводства, Республіка Польща, 235
Рудівка, с. Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 224, 238, 413, 419, 550
Рудка, с. Чернігівського р-ну Чернігівської обл.,  
161, 162
Рудня, с. Корюківського р-ну Чернігівської обл., 
466 
Рудня, с. Сосницького р-ну Чернігівської обл., 
253
Рудьківка, с. Яблунівського (нині Бобро-
вицького) р-ну Чернігівської обл., 160, 247, 248, 
362, 419
Руїєна, м., Латвийська Республіка, 365
Румунія, 383
Рундевізія, с. кол. Дмитрівського р-ну Чер-
нігівської обл., 159
Русів, с. кол. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 535
Русивль, с. Острозького повіту Волинської губ. 
(нині Гощанського р-ну Рівненської обл.), 9
Руські Тишки, с. Харківського р-ну Харків-
ської обл., 551
Ручки, с. Роменського (нині Гадяцького) р-ну 
Полтавської обл., 480
РФ, Російська Федерація, 313
Рябухи, с. Дмитрівського (нині Талалаївсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 280, 414
Рязань, м., РФ, 163, 313
Рясне, с. Ємільчинського р-ну Житомир-
ської обл., 389
Ряшки, с. Іваницького (нині Прилуцького) р-ну 
Чернігівської обл., 146, 151, 178, 235, 252, 264, 
325, 449, 450, 464, 489

С

Савин, с. Остерського (нині Козелецького) р-ну 
Чернігівської обл., 380
Савинка, с. Остерського (нині Козелецько-
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го) р-ну Чернігівської обл., 307, 324
Савинки, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 528
Савинці, с. Варвинського (нині Срібнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 333
Салтикова Дівиця, с. Чернігівського повіту 
Чернігівської губ. (нині Куликівського р-ну 
Чернігівської обл.), 286, 324, 456
Самара, м., РФ, 24
Самсони, с. Остерського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 539
Самсонівка, с. Сосницького повіту (нині Ко-
рюківського р-ну) Чернігівської обл., 263, 440, 
452, 539
Санкт-Петербург, м., РФ, 163, 220, 246, 456
Сапонівка, с. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 161, 162
Сапонова Гута, х. кол., Козелецького р-ну 
Чернігівської обл., 161
Саранськ, м., Республіка Мордовія, РФ, 103
Сасинівка, с. Березоворудського (нині Пиря-
тинського) р-ну Полтавської обл., 356, 553
Сахутівка, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 263, 530
Сваричівка, с. Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 136
Сваром’я, с. кол. Вищедубечанського р-ну 
Київської обл., 282
Свердловка, с. Понорницького р-ну (нині 
с. Деснянське Коропського р-ну) Чернігів-
ської обл., 326
Свердловськ, м. (нині м. Єкатеринбург), РФ, 78, 
308
Свердловська обл., РФ, 10, 287, 416
Свидовець, с. Кобизького (нині Бобровицько-
го) р-ну Чернігівської обл., 271, 301, 331, 542
Свиноїди, с. (приєднано до с. Рожни) Бро-
варського р-ну Київської обл., 541
Свинопухи, с. (нині с. Вишневе) Ріпкинсько-
го р-ну Чернігівської обл., 222, 414
Свинь, с. (нині с. Вознесенське) Чернігівсько-
го р-ну Чернігівської обл., 420, 421
Світличне, с. Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 169, 212, 373, 374, 427
Святе, с. Остерського р-ну (нині с. Озерне 
Козелецького р-ну) Чернігівської обл., 530, 531
Севастополь, м., 131
Седлецька губ., кол., 381
Седнів, смт Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 221, 222, 246, 316, 333, 376, 448, 463, 
527, 552
Седльце, м. Мазовецького воєводства, 
Республіка Польща, 456
Сезьки, с. Малодівицького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 227, 262, 263

Селище, с. Менського (нині Носівського) р-ну 
Чернігівської обл., 176, 194
Селянська Слобода, с. Михайло-Коцю-
бинського (нині Чернігівського) р-ну Чернігів-
ської обл., 177, 220
Семенівка, м. Новозибківського повіту 
Чернігівської губ. (нині Семенівського р-ну 
Чернігівської обл.), 136, 157, 192, 329, 379, 389, 
462, 487, 502, 503
Семенівка, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 184, 420
Семенівський р-н Чернігівської обл., 267, 326
Семиполки, с. Остерського р-ну Чернігів-
ської обл. (нині Броварського р-ну Київ-
ської обл.), 266
Семешків, х. (нині с. Чернецьке) Талалаївсько-
го р-ну Чернігівської обл., 187, 188
Сенча, с. Лохвицького р-ну Полтавської обл., 
489
Сергіївка, с. Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 205, 212, 217, 413, 
482, 527
Середина-Буда, м. Новгород-Сіверського повіту 
Чернігівської губ. (нині Середино-Будсько-
го р-ну Сумської обл.), 126, 292
Серединка, с. Олишівського (нині Чер-
нігівського) р-ну Чернігівської обл., 167, 309, 357
Середня Азія, регіон, 433
Сибереж, с. Чернігівського (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 334, 335
Сибір, регіон, РФ, 153, 193, 235, 277, 312, 329, 
448, 486, 506, 527
Сивки, с. кол. Михайло-Коцюбинського р-ну 
Чернігівської обл., 171
Сиволож, с. Комарівського (нині Борзнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 178, 528
Сивухи, с. Козелецького р-ну Чернігівської обл., 
211, 349, 478
Сивці, с. Вілейського р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 207
Сидорівка, с. Комарівського (нині Борз-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 126
Сидорівка, х. Любецького р-ну (приєднано 
до м. Любеч Ріпкинського р-ну) Чернігів-
ської обл., 200
Сизрань, м. Самарської обл., РФ, 219
Сиктивкар, м., Республіка Комі, РФ, 247
Сильченкове, с. (нині с. Стара Талалаївка) 
Талалаївського р-ну Чернігівської обл., 190, 302, 
428
Синютин, с. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 321
Синявка, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 140, 285, 387, 389, 
416, 417, 426, 448, 495, 531



586

Реабілітовані історією. Чернігівська область

Синявка, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл., 430
Синяки, с. (нині с. Ніжинське) Ніжинсько-
го р-ну Чернігівської обл., 193
Сираї, с. Козелецького р-ну Чернігівської обл.,  
491
Сироватка, с. Сумського повіту Харків-
ської губ. (нині с. Верхня Сироватка Сумсько-го 
р-ну Сумської обл.), 468
Сіриків, с. Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 268
Скорінець, с. Чернігівського повіту Чернігівської 
губ., Олишівського р-ну (нині Чернігівського 
р-ну Чернігівської обл.), 195, 413
Скрипчин, с. Козелецького р-ну Чернігів-ської 
обл., 515
Скугарі, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 316, 372, 374, 435-437
Слабин, с. Козлянського, Михайло-Ко-
цюбинського (нині Чернігівського) р-ну 
Чернігівської обл., 167, 220, 221, 296, 307, 396
Славута, м. Хмельницької обл., 472
Сліпород, с. Глухівської міської ради Сум-ської 
обл., 354
Слобідка, с. Менського р-ну Чернігів-
ської обл., 475, 476
Слобідка, с. Понорницького (нині Новгород-
Сіверського) р-ну Чернігівської обл., 283
Слобідка, с. Талалаївського р-ну Чернігів-ської 
обл., 132
Слуцьк, м. Слуцького р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 23
Смиково, с. Сапожковського р-ну Рязан-
ської обл., РФ, 293
Сміла, м. Черкаської обл., 468
Смоленськ, м., РФ, 175
Смоленська обл., РФ, 214
Смолянка, с. Олишівського (нині Кули-
ківського) р-ну Чернігівської обл., 128, 202, 203, 
275, 276, 428
Смош, с. Іваницького (нині Прилуцького) р-ну 
Чернігівської обл., 245, 423, 424, 475, 476
Смяч-Луб’янка, с. (нині с. Травневе) Город-
нянського р-ну Чернігівської обл., 477
Смяч, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 269, 378, 418
Смяч, с. Тупичівського (нині Сновського) р-ну 
Чернігівської обл., 179, 197, 309, 310, 316, 358, 
365
Сниткіно, с. (приєднано до м. Щигри) 
Щигровського р-ну Курської обл., РФ, 277
Сновськ, м. Сновського р-ну Чернігів-
ської обл., 159, 165, 242, 255, 326, 360, 378, 392, 
425, 462, 494, 496
Собич, с. Шосткинського р-ну Сумської обл., 77

Сокиринці, с. Срібнянського р-ну Чер-
нігівської обл., 265, 278, 398, 471, 475, 489, 
518-520
Соколівка, с.Остерського (нині Козелецько-го) 
р-ну Чернігівської обл., 130
Солікамськ, м. Молотовської обл. (нині 
Пермського краю), РФ, 278, 312, 503, 524
Солікамський р-н Пермської обл. (нині 
Пермського краю), РФ, 137
Солонівка, с. Городнянського р-ну Чер-
нігівської обл., 148, 312, 555
Сорокошичі, с. Остерського (нині Козе-
лецького) р-ну Чернігівської обл., 219, 256, 257, 
387, 544, 545
Сосниця, смт Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 138, 139, 199, 201, 291, 299, 319, 353, 
368, 400, 403, 431, 440, 448, 486, 525, 527
Соснівка, с. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 292
Софіївка, с. Корюківського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 159, 324, 527
Спаське, с. Кролевецького повіту Чернігів-
ської губ. (нині Кролевецького р-ну Сум-
ської обл.), 387
Спаське, с. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 542
Спиридонова Буда, с. Новозибковсько-
го р-ну Західної обл. (нині Злинковської Брян-
ської обл., РФ), 405
Спицько-Рогізки, с. Березнянського р-ну 
(нині с. Лугове Менського р-ну) Чернігів-
ської обл., 379
Спичинці, с. Погребищенського р-ну Він-
ницької обл., 271
Співакове, с. Талалаївського р-ну Чернігів-ської 
обл., 310, 311
Срібне, смт Срібнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 166, 373, 423
СРСР, Союз Радянських Соціалістичних 
Республік, 15, 51, 455, 524
Ставиське, с. Козелецького р-ну Чернігівської 
обл., 445, 446, 477
Ставище, смт Ставищенського р-ну Київ-
ської обл., 297
Сталіно, м. (нині м. Донецьк), 37, 95, 338
Станецьке, с. (приєднано до с. Миси) Ріп-
кинського р-ну Чернігівської обл., 371
Станіслав, м. (нині м. Івано-Франківськ), 141, 
328
Станове, с. Коропського р-ну Чернігівської обл., 
314, 315
Стара Басань, с. Бобровицького р-ну 
Чернігівської обл., 352, 414
Стара Рудня, с. Городнянського (нині Снов-
ського) р-ну Чернігівської обл., 412, 414, 487, 
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508, 554
Стара Тернавщина, х. (приєднано до с. Рудівка) 
Прилуцького р-ну Чернігівської обл., 467
Старий Биків, с. Бобровицького р-ну Чер-
нігівської обл., 407
Старий Білоус, с. Чернігівського повіту 
Чернігівської губ. (нині Чернігівського р-ну 
Чернігівської обл.), 271, 376
Старий Глибів, с. кол. Остерського р-ну 
Чернігівської обл., 276, 459
Старі Боровичі, с. Щорського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 400, 481
Старовиндовський, х. кол., Глухівського повіту 
Чернігівської губ., 455
Стародуб, м. Чернігівської губ. (нині Брян-
ської обл.), РФ, 358, 459, 527
Стасівщина, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 523
Стахорщина, с. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 518
Степанівка, х. кол. Чернігівської губ., 408
Степанівка, с. Комарівського (нині Борз-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 491, 537, 542
Степанки, с. Барського р-ну Вінницької обл., 
310
Степанки, с. Погребищенського р-ну Вінни-
цької обл., 462
Степань, смт Волинської губ. (нині Сарненсько-
го р-ну Рівненської обл.), 230
Степне, с. Хильчицького р-ну Чернігівської обл. 
(нині Ямпільського р-ну Сумської обл.), 292
Степові Хутори, с. Лосинівського (нині Носів-
ського) р-ну Чернігівської обл., 155,167, 190, 355, 
412, 415, 443, 484
Степові Хутори, с. (нині с. Осокорівка) Боб-
ровицького р-ну Чернігівської обл., 137, 149, 404
Степок, с. кол. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 383
Стовпівка, с. Городнянського р-ну Чер-нігівської 
обл., 529
Стодоли, с. Куликівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 240, 241
Столбці, м. Столбцовського р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 494
Стольне, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 237, 312, 374, 398, 
459, 460, 521, 548, 555
Сторожинець, м. Сторожинецького р-ну 
Чернівецької обл., 454
Стрільники, с. Борзнянського (нині Бах-
мацького) р-ну Чернігівської обл., 167, 215, 244, 
245, 339, 444, 488
Ступаківка, с. Іваницького (нині Ічнянсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 147, 268, 330, 524
Сувалки, м. Сувальського повіту Підляського 

воєводства, Республіка Польща, 48
Сузунський р-н Новосибірської обл., РФ, 431
Суличівка, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 304, 305
Суми, м., 231, 424, 431
Сусли, с. Новоград-Волинського р-ну Київської 
(нині Житомирської) обл., 487
Суслівка, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 357
Сутоки, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 512
Суховодка, с. Борзнянського р-ну Чернігів-ської 
обл., 488
Суховоля, с. Володарсько-Волинського ( нині 
Хорошівського) р-ну Житомирської обл., 528
Сухоліси, с. Білоцерківського р-ну Київ-
ської обл., 390
Сухоліски, с. Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 482
Сухополова, с. Прилуцького р-ну Чернігів-ської 
обл., 323, 496
Сюзюм, с. Кузнецького повіту Саратов-
ської губ. (нині Кузнецького р-ну Пензен-
ської обл., РФ), 35
Сядричі, с. (нині с. Деснянка) Чернігівсько-
го р-ну Чернігівської обл., 411, 534

Т

Таганрог, м. Ростовської обл., РФ, 140, 233, 418
Талалаївка, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 152, 176, 230, 301, 331, 428, 429, 544
Тамань, станиця Темрюкського р-ну Крас-
нодарського крнаю, РФ, 368
Тамарівка, с. Ріпкинського р-ну Чернігів-
ської обл., 411, 415, 425
Тамбовська обл., РФ, 175
Тарасівка, с. Пирятинського (нині Гребін-
ківського) р-ну Полтавської обл., 289
Тараса Шевченка, с. Любецького (нині Ріп-
кинського) р-ну Чернігівської обл., 369-372
Тарасові Велички, с. Любецького р-ну 
(нині с. Тараса Шевченка Ріпкинського р-ну) 
Чернігівської обл., 350
Тараща, м. Таращанського р-ну Київської обл., 
227
Тарейки, с. Незвізького р-ну Мінської обл., 
Республіка Білорусь, 267
Татарівка, с. Лосинівського (нині Боб-
ровицького) р-ну Чернігівської обл., 148, 244
Татарська АРСР (нині Республіка Татарстан, 
РФ), 292
Тахтамигда, с. Сковородинського р-ну Амур-
ської обл., РФ, 513
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Телуша, с. Бобруйського р-ну Могильов-
ської обл., Республіка Білорусь, 440
Теміртау, м. Карагандинської обл., Республіка 
Казахстан, 135
Терешиха, с. Дмитрівського (нині Бахмацько-
го) р-ну Чернігівської обл., 492
Терешківка, с. Лосинівського (нині Ніжин-
ського) р-ну Чернігівської обл., 157, 224
Терни, смт Дворічанського р-ну Харків-
ської обл., 367
Тернопіль, м., 308
Тертишники, с. Носівського р-ну Чернігів-
ської обл., 191
Тиврів, смт Тиврівського р-ну Вінницької обл., 
268
Тимки, х. (приєднано до с. Стара Басань) 
Бобровицького р-ну Чернігівської обл., 260
Тимоновичі, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 482
Тиниця, с. Бахмацького р-ну Чернігівської обл.,  
135, 136, 308, 345, 435-437, 456
Тирасполь, м., Республіка Молдова, 283, 422
Титарівка, с. Старобільського р-ну Вороши-
лоградської (нині Луганської) обл., 195
Титівка, с. Ніжинського р-ну Чернігівської 
обл.,  134
Тифліс, м. (нині м. Тбілісі), Грузія, 51
Тихоновичі, с. Корюківського, Щорського 
(нині Сновського) р-ну Чернігівської обл., 380, 
418-420
Тишівці, м. Томашівського повіту Холм-
ської губ. (нині Люблінського воєводства, Рес-
публіка Польща), 144
Тобольськ, м. Тюменської обл., РФ, 484
Товкачі, х. кол. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 419, 420
Товстоліс, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 273, 421
Томашівка, с. Ічнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 344
Томськ, м., РФ, 277, 498
Тополі, с. Козелецького р-ну Чернігівської обл., 
232, 427
Тополівка, с. Холминського (нині Семе-
нівського) р-ну Чернігівської обл., 303, 326
Тополя, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 267
Топчіїв, х. (приєднано до с. Чернецьке) Тала-
лаївського р-ну Чернігівської обл., 311, 428
Топчіївка, с. Олишівського (нині Чер-
нігівського) р-ну Чернігівської обл., 216
Требухів, с. Остерського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Броварського р-ну Київ-
ської обл.), 298, 516
Троїцьк, м. Челябінської обл., РФ, 143

Троїцьке, с. Петропавлівського р-ну Дніпро-
петровської обл., 364
Тростянка, с. Батуринського (нині Борз-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 134, 246, 
357, 367
Тула, м., РФ, 77, 291, 465
Тулія, с. Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.,  
198
Тульча, м., Румунія, 442
Тульська обл., РФ, 206
Тульчин, м. Тульчинського р-ну Вінни-
цької обл., 431
Тупичів, с. Тупичівського (нині Город-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 127, 177, 
190, 192, 303, 359, 448-450, 459, 496-498, 507, 
508, 528
Турець, м. Корелицького р-ну Новогрудського 
воєводства, Польща (нині Корелицького р-ну 
Гродненської обл., Республіка Білорусь), 206
Турець, с. (нині с. Турівка) Корюківського р-ну 
Чернігівської обл., 481
Турівка, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 379
Турківка, с. Прилуцького р-ну Чернігів-
ської обл., 452
Тур’я, с. Щорського (нині Сновського) р-ну 
Чернігівської обл., 183, 190, 406, 424, 464
Туркенівка, с. Дмитрівського р-ну (нині 
с. Южне Ічнянського р-ну) Чернігівської обл., 
176
Тюмень, м., РФ, 10
Тюменська обл., РФ, 10, 422

У

Уборки, с. Куликівського р-ну Чернігів-
ської обл., 290, 459, 517
Углова Рудня, с. Ріпкинського р-ну Чер-
нігівської обл., 265
Удівка, с. Березнянського р-ну (приєднано 
до с. Семенівка Менського р-ну) Чернігів-
ської обл., 227, 361
Узруй, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 522
Україна, УСРР, УРСР, 149, 201, 223, 248, 249, 
276, 320, 343, 356, 422, 430, 443, 468
Улан-Уде, м. Бурят-Монгольської АРСР (нині 
Республіка Бурятія, РФ), 281, 548
Улянівка, с. (нині с. Вознесенське) Чер-
нігівського р-ну Чернігівської обл., 421
Умань, м. Черкаської обл., 160, 429
Уразово, смт Валуйського р-ну Бєлгород-
ської обл., РФ, 325
Урал, регіон, РФ, 78, 153, 184, 204, 338, 384, 
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398, 446, 471, 510, 522
Уральська обл., кол., РФ, 231, 251
Урєччьє, смт (нині смт Урічча) Любансько-
го р-ну Мінської обл., Республіка Білорусь, 23
Урмія, м. Ісламська Республіка Іран,547
Усівка, с. Згурівського р-ну Київської обл., 226
Усолуси, с. Ємільчинського р-ну Житомир-
ської обл., 528
Успенка, с. Буринського р-ну Чернігівської 
(нині Сумської) обл., 368
Усть-Тарка, с. Усть-Таркського р-ну Ново-
сибірської обл., РФ, 315
Ушня, с. Менського р-ну Чернігівської обл., 
243, 368, 296, 411

Ф

Фастів, м. Київської обл., 35
Фастівці, с. Плисківського (нині Бахмацько-
го) р-ну Чернігівської обл., 320, 321, 355, 414, 
433, 458, 505-507, 519
Федорівка, с. Херсонського р-ну Миколаїв-
ської обл. (нині Білозерського р-ну Херсон-
ської обл.), 442
Феськівка, с. Менського р-ну Чернігівської 
обл., 131, 286, 466, 544, 552
Форостовичі, с. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 182, 217

Х

Хабаровськ, м., РФ, 444, 524
Хабаровський край, РФ, 234
Хаїха, с. Ічнянського р-ну Чернігівської обл., 
466
Халимонове, с. Бахмацького р-ну Чернігів-
ської обл., 186
Халявин, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 221, 304, 384, 393, 396, 407, 432
Хандобоківка, с. Семенівського р-ну Чер-
нігівської обл., 286
Харбін, м., Китайська Народна Республіка, 364
Харитонівка, с. Срібнянського р-ну Чер-
нігівської обл., 243-245, 291, 306, 499
Харків, м., 59, 211, 288, 320, 325, 337, 358, 437, 
480, 530
Харкове, с. Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл., 311, 516
Хвилівка, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 265
Херсон, м., 201
Херсонська губ., кол., 10
Хибалівка, с. Куликівського р-ну Чернігів-

ської обл., 142, 166
Химо-Рябушине, с. (нині с. Перебудова) 
Ніжин-ського р-ну Чернігівської обл., 133, 139, 
152, 182, 356, 381
Хібіногорськ, м. (нині м. Кіровськ) Мурман-
ської обл., РФ, 293
Хімки, м. Московської обл., РФ, 168
Хлоп’яники, с. Понорницького (нині Сос-
ницького) р-ну Чернігівської обл., 213, 214, 217, 
219, 480, 481
Хмільниця, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 214
Ховми, с. Борзнянського р-ну Чернігівської 
обл.,  271, 272
Холми, смт Холминського (нині Корюківсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 361, 366, 451, 510
Холмська губ., кол., 551
Холодіївка, с. Михайлівського р-ну (нині 
с. Байківка П’ятихатського р-ну) Дніпропетров-
ської обл., 440
Холопкове, с. Глухівського р-ну Чернігів-
ської обл. (нині с. Перемога Глухівського р-ну 
Сумської обл.), 319
Хомівка, с. Радомишльського р-ну Житомир-
ської обл., 388
Хоробичі, с. Городнянського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Городнянського р-ну Чер-
нігівської обл.), 270, 360, 388, 397, 424
Хороше Озеро, с. Комарівського (нині Борз-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 134-136, 
157, 160, 348, 359
Хортиця, с. Варвинського р-ну Чернігів-
ської обл., 265
Хоружівка, с. Роменського повіту Полтав-
ської губ. (нині Недригайлівського р-ну Сум-
ської обл.), 77
Хотимськ, смт Климовицького повіту 
Могильовської губ. (нині Хотимського р-ну 
Могильовської обл., Республіка Білорусь), 283
Хотівля, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 309, 409
Хотіївка, с. Корюківського р-ну Чернігів
ської обл., 274
Хотіївка, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 168
Хотминівка, с. Глухівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Глухівського р-ну Сумської 
обл.), 205 
Хотуничі, с. Городнянського, Щорського (нині 
Сновського) р-ну Чернігівської обл., 210, 344, 
378, 393
Храпате, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 548, 549
Хрещате, с. Олишівського, Мринського, Носів-
ського (нині Козелецького) р-ну Чернігів-
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ської обл., 151, 152, 353, 377, 386, 429, 430
Хрипівка, с. Городнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 153, 154, 179, 187, 247, 288, 347, 392, 
482
Христинівка, с. Христинівського р-ну Київ-
ської (нині Черкаської) обл., 229
Хрінівка, с. Городнянського (нині Сновсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 542
Хутір Зайців, с. Добрянського р-ну 
(приєднано до с. Горностаївка) Ріпкинського 
р-ну Чер-нігівської обл., 128, 355, 512

Ц

Церковище, с. (нині с. Новоукраїнське) Ріп-
кинського р-ну Чернігівської обл., 295, 404
Церковище, с. Олишівського р-ну (нині с. 
Під-лісне Козелецького р-ну) Чернігівської 
обл., 139, 323, 375, 389

Ч

Чайкине, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 260
Чапаївськ, м. Самарської обл., РФ, 67, 73, 75, 
111
Чапліївка, с. Шосткинського р-ну Сум-
ської обл., 130
Часнівці, с. Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 294
Чемер, с. Олишівського (нині Козелецько-
го) р-ну Чернігівської обл., 254, 284, 332, 366, 
377, 393-396
Чепелів, с. Щорського (Нині Сновського) р-ну 
Чернігівської обл., 459
Червоне, смт Андрушівського р-ну Житомир-
ської обл., 322
Червоний Колодязь, с. (нині с. Чистий 
Колодязь) Ніжинського р-ну Чернігівської 
обл., 408
Червоні Партизани, с. (нині с. Володькова 
Дівиця) Носівського р-ну Чернігівської обл., 
219, 226, 233, 246, 260, 350, 395, 397, 544
Черешеньки, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл., 415
Черкаси, м., 179, 464
Черневе, с. Глухівського р-ну Сумської обл., 
211
Чернеча Слобода, с. (нині с. Селянська 
Слобода) Чернігівського р-ну Чернігівської 
обл., 177
Чернин, с. Таращанського Київської обл., 386
Черниш, с. Чернігівського р-ну Чернігів-

ської обл., 141, 260
Чернівці, м., 486
Чернігів, м., 23, 24, 32, 33, 42, 48, 55, 56, 58, 59, 
61, 62, 65, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 91, 92, 99, 101, 
104, 110, 111, 127-134, 136, 152, 154-159, 161, 163, 
164, 166-173, 175-187, 189, 190, 192, 194, 197, 
200-223, 225, 226, 229, 230, 232-238, 240-244,
 247-251, 253, 255-259, 261, 264-273, 275-277, 
280, 281, 283-293, 295, 296,298-307, 310-322, 
324-344, 346, 347, 349-351, 355, 357, 359, 361-
367, 369-375, 377, 378, 380-387, 389, 391-396, 
398-400, 402-409, 411, 412, 414-427, 429-433, 
435-438, 441-452, 454-462, 464, 465, 467-475, 
477, 480-487, 489, 490, 493-496, 498, 499, 501-
505, 508-514, 517, 520-522, 524-527, 529-536, 
538, 539, 541-543, 545,548, 550-554
Чернігівська губ., кол., 250
Чернігівська обл., 181, 229, 357, 439
Чернігівська округа, кол., 150, 196, 197, 246, 
357, 394, 397, 413, 458, 491, 519
Чернігівщина, регіон, 50
Черніхове, с. Барановицького р-ну Берестей-
ської обл, Республіка Білорусь, 266
Черняхівка, с. Ніжинського р-ну Чернігів-
ської обл., 337
Чита, м. Забайкальського краю, РФ, 174, 259
Чорбівка, с. Кобеляцького р-ну Полтав-
ської обл., 461
Чорна Вірня, с. Жлобинського р-ну Гомель-
ської обл., Республіка Білорусь, 452
Чорний Ріг, с. Холминського (нині Семе-
нівського) р-ну Чернігівської обл., 462, 538
Чорнотичі, с. Сосницького р-ну Чернігів-
ської обл., 249, 405, 406, 533
Чорнявка, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл., 524
Чорторийка, с. (нині с. Малинівка) Чер-
нігівського р-ну Чернігівської обл., 250, 421
Чубарівка, с. Носівського р-ну (нині с. 
Бажанівка Прилуцького р-ну) Чернігівської 
обл., 451
Чулатів, с. Новгород-Сіверського р-ну Чер-
нігівської обл., 150
Чутове, смт Чутівського р-ну Полтавської обл., 
298

Ш

Шабалинів, с. Коропського р-ну Чернігів-
ської обл., 138, 150, 172, 251
Шаболтасівка, с. Понорницького (нині Сос-
ницького) р-ну Чернігівської обл., 193
Шалимівка, с. Новгород-Сіверського повіту 
Чернігівської губ. (нині Середино-Будського 
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р-ну Сумської обл.), 292
Шандра, с. Миронівського р-ну Київської обл., 
552
Шаньдун, провінція, Китайська Народна 
Республіка, 502
Шаповалівка, с. Борзнянського р-ну Чер-
нігівської обл., 135, 210, 222, 318, 360, 478, 541
Шарипово, с. Кушнаренковського р-ну, 
Башкортостан, РФ, 512
Шатура, с. Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 170, 171, 364, 512
Шведчина, с. Холминського (нині Семе-
нівського) р-ну Чернігівської обл., 177, 230
Шевченка, с. Комарівського (нині Борз-
нянського) р-ну Чернігівської обл., 288, 423
Шевченка, с. Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл., 302
Шевченка, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 520
Шевченківська округа, кол., 180, 441
Шепетівка, м. Хмельницької обл.,276
Шептаки, с. Новгород-Сіверського р-ну 
Чернігівської обл., 211, 393, 447, 532
Шестовиця, с. Чернігівського р-ну Чернігів-
ської обл., 180, 409
Шибиринівка, с. Михайло-Коцюбинського 
(нині Чернігівського) р-ну Чернігівської обл., 
463, 469
Шидловська Гребля, с. кол. Остерського р-ну 
Чернігівської обл., 194, 504
Шишківка, с. Корюківського р-ну Чернігів-
ської обл., 242
Шкирманівка, с. Глухівського повіту Чер-
нігівської губ. (нині Шосткинського р-ну 
Сумської обл.), 32
Шкробове, с. Корюківського, Щорського (нині 
Сновського) р-ну Чернігівської обл., 195
Шкуранка, с. Любецького (нині Ріпкинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 170
Шмирки, с. Волочиського р-ну Хмельни-
цької обл., 190
Шняківка, с. Лосинівського (нині Ніжинсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 281, 485
Шостка, м. Чернігівської губ., Чернігівської 
(нині Сумської) обл., 10, 24, 28, 29, 31-33, 37-39, 
48, 53, 54, 56, 61-64, 68-71, 73, 74, 77, 86, 88, 95, 
98-102, 104, 220, 229, 302, 354, 357, 358, 380
Шпотівка, с. Конотопського р-ну Чернігів-
ської обл. (нині Сумської обл.), 238
Шрамківка, с. Драбівського р-ну Полтавської 
(нині Черкаської) обл., 532
Шуляки, с. Козелецького р-ну Чернігів-
ської обл., 425, 453, 454

Щ

Щаснівка, с. Бобровицького р-ну Чернігів-
ської обл., 374, 391, 449, 537
Щорс, м. Щорського р-ну (нині м. Сновськ 
Сновського р-ну) Чернігівської обл., 131, 167, 
178, 201, 286, 287, 296, 312, 326, 359, 332, 333, 
379, 381, 384, 440, 452, 453, 460, 472, 494, 500, 
503, 529
Щурівка, с. Іваницького (нині Ічнянського) 
р-ну Чернігівської обл., 146, 147, 278, 464

Ю

Юзівка, м. (нині м. Донецьк), 52
Юринівка, с. Новгород-Сіверського повіту 
Чернігівської губ. (нині с. Степне Ямпільсько-
го р-ну Сумської обл.), 483
Юрівка, с. Конотопського повіту Чернігів-
ської губ., Дубов’язівського р-ну Чернігів-
ської обл. (нині Конотопського р-ну Сум-
ської обл.), 458, 492
Юрківці, с. Талалаївського р-ну Чернігів-
ської обл.,149, 188, 302, 428
Юрківщина, с. Борзнянського р-ну Чернігів-
ської обл., 161, 162

Я

Яблунівка, с. Яблунівського (нині Прилуцько-
го) р-ну Чернігівської обл., 174, 302, 303, 331, 
332, 346, 358, 488, 491
Яблунівський р-н Чернігівської обл., кол., 458
Ядлівка, с. Новобасанського, Бобровицько-
го р-ну Чернігівської обл. (нині с. Перемога 
Баришівського р-ну Київської обл.), 522, 523, 
550
Ядути, с. Борзнянського р-ну Чернігівської 
обл.,  162, 206, 341, 498, 499, 526
Якличі, с. Менського (нині Сосницького) р-ну 
Чернігівської обл., 335
Якубівка, с. Михайло-Коцюбинського (нині 
Чернігівського) р-ну Чернігівської обл., 536
Ялувка, с. Білостоцького повіту Підляського 
воєводства, Республіка Польща, 202
Ямпіль, м. Ляховецького (нині Білогорсько-
го) р-ну Хмельницької обл., 278, 476
Ямпіль, смт Глухівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Ямпільського р-ну Сум-
ської обл.), 33, 77, 236
Янжулівка, с. Семенівського р-ну Чернігів-
ської обл., 158, 508
Янів, с. кол. Іванківського р-ну Київської обл., 
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439
Янівка, с. (нині с. Іванівка) Чернігівського р-ну 
Чернігівської обл., 149, 150, 249, 413, 465
Ярмолинці, смт Ярмолинецького р-ну 
Хмельницької обл., 319
Ярославка, с. Бобровицького р-ну Чернігів-
ської обл., 134, 137, 284, 472, 549
Ярославль, м., РФ, 519
Ярошівка, с. Роменського повіту Полтав-
ської губ. (нині Роменського р-ну Сумської 
обл.), 375 

Ярцево, м. Ярцевського р-ну Смоленської обл., 
РФ, 259
Яструбщина, с. Глухівського повіту Чернігів-
ської губ. (нині Глухівського р-ну Сумської 
обл.),  496
Яськове, с. Березнянського (нині Менсько-
го) р-ну Чернігівської обл., 153, 197, 316
Яхнівка, с. Ічнянського (нині Ніжинського) 
р-ну Чернігівської обл., 416, 454
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А – армія
авіабр – авіаційна бригада 
адн – артилерійський дивізіон 
азсп – армійський запасний стрілецький 
полк
ап – артилерійський полк  ?
артд – артилерійська дивізія 
артп – артилерійський полк 

б – батальйон 
бао – батальйон аеродромного 
обслуговування 
батр – батарея 
бр – бригада
будб – будівельний батальйон 
БУПР – будинок примусових робіт 

вбудбр – військова будівельна бригада
ВВС – военно-воздушные силы (рос.)
ВК ВС – Військова колегія Верховного 
Суду
ВКП(б) – Всесоюзна Комуністична партія 
(більшовиків)
ВЛКСМУ, КСМ – Всесоюзна Ленінська 
Комуністична спілка молоді України
ВМБ – військово-морська база 
ВМП (рос. ВМН) – вища міра покарання 
ВНК (рос. ВЧК) – Всеросійська 
надзвичайна комісія
ВО – військовий округ
ВП – військова прокуратура, військовий 
прокурор
ВРИД. – временно исполняющий дела 
(рос.)
ВР СРСР – Верховна Рада Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік
ВС – Верховний Суд
ВСО – военно-строительный отряд
ВТ – військовий трибунал
ВТТ (рос. ИТЛ) – виправно-трудовий табір
ВУНК (рос. ВУЧК) – Всеукраїнська 
надзвичайна комісія
ВУЦВК (рос. ВУЦИК) – Всеукраїнський 
центральний виконавчий комітет

в.ч. – військова частина
гап – гаубичний артилерійський полк 
ГАС – головний авіасклад 
гв. – гвардійський 
гв. кк – гвардійський кавалерійський корпус
гв. кп – гвардійський кавалерійський полк 
ГДА СБУ – Галузевий державний архів 
Служби безпеки України
ГУПВІ – головне управління у справах 
військовополонених та інтернованих 
губ. – губернія
губНК (рос. губЧК) – губернська 
надзвичайна комісія
губревтрибунал – губернській 
революційний трибунал 
ГУДБ (рос. ГУГБ) – Головне управління 
державної безпеки 
ГУТАБ (рос. ГУЛАГ)– Головне управління 
виправно-трудових таборів

ДБ (ГБ рос.) – Державна безпека
дн – дивізіон 
дорбудб – дорожньо-будівельний батальйон 
дорексп – дорожньо-експлуатаційний полк 
ДПУ (рос. ГПУ) – Державне політичне 
управління
ДТВ – дорожньо-транспортний відділ 

ЕКВ райкому КСМ
ЕКО – економічний відділ 

зенап – зенітно-артилерійський полк
зенбатр – зенітна батарея 
зксбр – запасна курсантська стрілецька 
батарея 
зсб – запасний стрілецький батальйон 
зсбр – запасна стрілецька бригада 
зсп – запасний стрілецький полк
зтп – запасний танковий полк 

інжаб – інженерно-авіадромний батальйон 
інжмінбр – інженерно-мінна бригада 

СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
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ІНО – іноземний відділ 
ИТР – инженерно-технические работники 
(рос.)

кавд – кавалерійська дивізія 
кавк – кавалерійський корпус
кавп – кавалерійський полк
кап – корпусний артилерійський полк 
КДБ (рос. КГБ) – Комітет державної 
безпеки 
КЗоТ – Кодекс законов о труде (рос.)
КК (рос. УПК – Уголовный 
процессуальный кодекс) – Кримінальний 
кодекс 
КОВО, КВО – Київський особливий 
військовий округ 
КП(б)У – Комуністична партія 
(більшовиків) України
КПРС (рос. КПСС) – Комуністична партія 
Радянського Союзу

лабр – легка артилерійська бригада 
лап – легкий артилерійський полк

м. – місто
МВО – Московській військовий округ 
МВС (рос. МВД) – Міністерство 
внутрішніх справ 
мінбр – мінометна бригада 
мінп – мінометний полк 
мехбр – механізована бригада
мехд – механізована дивізія 
мехк – механізований корпус
мол. – молодший
мотосп – мотострілецький полк 
мсб – мотострілецький батальйон 
МТС – машинно-тракторна станція 

НКВС (рос. НКВД) – Народний комісаріат 
внутрішніх справ

оад – окрема артилерійська дивізія
оадн – окремий артилерійський дивізіон 
обз – окремий батальйон зв’язку 
обл. – область

облсуд – обласний суд
обудб – окремий будівельний батальйон 
ОВ (рос. ОО) – особливий відділ 
одорбудб – окремий дорожньо-будівельний 
батальйон 
ОДПУ (рос. ОГПУ) – Об’єднане державне 
політичне управління
оінжб – окремий інженерний батальйон 
оінжбр – окрема інженерна бригада
окрсуд – окружний суд
окулаб – окремий кулеметно-
артилерійський батальйон 
окулб – окремий кулеметний батальйон 
омінп – окремий мінометний полк 
осапб – окремий саперний батальйон
осб – окремий стрілецький батальйон 
осбр – окрема стрілецька бригада 
ОСО – особое совещание (рос.) 
ОТК – отдел технического контроля (рос.)

п – полк
ПА – Приморська армія 
П.П. – подлинник подписан (рос.)
ПП – повноважне представництво 
ППО (рос. ПВО) – протиповітряна оборона 

р. – рік
раб – район авіаційного базування 
РВ – районний відділ 
РВК – районний військовий комісаріат 
РГК – Резерв Главного Командования (рос.)
р. н. – рік народження
р-н – район

РІА – Російська імператорська армія
РНК – Рада народних комісарів 
РО – разведывательный отдел (рос.)
РОСТА – Російське телеграфне агентство 
при РНК РРФСР
РПК – районний партійний комітет 
РПО – Рада праці та оборони
РСІ – робітничо-селянська інспекція 
РСЧА (РККА рос.) – Робітничо-Селянська 
Червона Армія 

сапб – саперний батальйон 
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сапбр – саперна бригада 
сб – стрілецький батальйон
сбр – стрілецька бригада 
сд – стрілецька дивізія
с. – село 
ск – стрілецький корпус
смт – селище міського типу
сп – стрілецький полк
ср – стрілецька рота 
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних 
Республік
ст. – стаття
ст. – старший
ст.ст. – статті
с-ще – селище

тбр – танкова бригада 
ТБУ – Тендровский боевой участок (рос.)
тд – танкова дивізія 
тк – танковий корпус 
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль (рос.)

УВВР – Главное управление военно-
восстановительных работ (рос.)

УдА – Ударна армія
УДБ (рос. УГБ) – Управління державної 
безпеки
УКС – Управление капитального 
строительства (рос.)
УНКВС (рос. УНКВД) – Управління 
Народного комісаріату внутрішніх справ
УПВІ – управління у справах 
військовополонених та інтернованих 
УРСР – Українська Радянська 
Соціалістична Республіка
утп – учбовий танковий полк 
УСРР – Українська Соціалістична 
Радянська Республіка

ФЗУ (ФЗН) – школи фабрично-заводського 
учнівства

ЦК – центральний комітет 
ЦКК – центральна контрольна комісія

ч. – частина 
ЧСД – червонознаменна стрілецька дивізія 
ЧФ – Чорноморський флот



ЗМІСТ

Від упорядників ...............................................................................................................................5

РОЗДІЛ І. Мовою документів........................................................................................................7

№ 1  Лист завідувача промислово-транспортного відділу 
Чернігівського обкому КП(б)У В. Спиридонова секретарям Чернігівського 
обкому КП(б)У П. Маркітану і В. Тодресу про факти шкідництва на 
Шосткинському заводі № 9  14 лютого 1937 р. .............................................................. 8

№ 2  Доповідна записка секретаря парткомітету Шосткинського заводу № 9 
Бабенка завідуючому промислово-транспортного відділу 
Чернігівського обкому КП(б)У В. Спиридонову про виконання рішень 
ЦК КП(б)У щодо роботи оборонних заводів 
 [Не раніше 1 червня 1937 р.] .............................................................................................11

№ 3  Постанова розширеного пленуму партійного комітету 
Шосткинського заводу № 9 про факти «шкідницької діяльності» та план заходів 
щодо усунення технологічних та організаційно-виробничих проблем  
23 жовтня 1937 р. ...................................................................................................................24

№ 4  Заява І. Александровича партійному комітету УНКВС по 
Чернігівській області про розслідування аварії на Шосткинському 
заводі № 9  19 червня 1938 р. ..............................................................................................28

№ 5  Заява від ув’язнених Є. Ольховика, Д. Пищика, І. Карпенка, 
Ф. Гоя, О. Гавриленка,  Б. Борисенка, В. Патлаха, С. Черторизького 
та З. Кусовського наркому внутрішніх справ СРСР М. Єжову про 
створення комісії для розгляду їхніх кримінальних справ  
17 липня 1938 р. ......................................................................................................................31

№ 6  Довідка заступника начальника УНКВС по Чернігівській області 
Я. Синіцина про кількість заарештованих та засуджених, 
які проходять по свідченням учасників «правотроцькістської 
організації» на Шосткинських 
заводах № 9 та № 53  8 лютого 1939 р. ...............................................................................34



№ 7 Довідка заступника начальника слідчої частини УДБ УНКВС по 
Чернігівській області М. Григоренка про кількість засуджених та 
заарештованих осіб – учасників «антирадянських правотроцькістських 
організацій» на шосткинських заводах № 6, № 9 та № 53 
[Не раніше 8 лютого1939 р.] ........................................................................................... 35

№ 8   Протокол допиту заарештованого інженера О. Коваленка  
про методи провадження слідства співробітниками УНКВС по 
Чернігівській області стосовно працівників шосткинських 
підприємств 21 березня 1939 р. .........................................................................................37

№ 9   Витяги із протоколів допитів заарештованого інженера 
Б. Ільїна про фальсифікацію кримінальної справи 
«правотроцькістської організації» серед працівників 
Шосткинського заводу № 9 
21 березня 1939 р., 21 травня 1939 р., 11 липня 1939 р. .............................................39

№ 10 Доповідна записка заступника наркома внутрішніх справ УРСР 
А. Кобулова  наркому внутрішніх справ СРСР Л. Берії  про ліквідацію 
порушень «революційної законності» у роботі УНКВС по 
Чернігівській області  16 квітня 1939 р. ...........................................................................48

№ 11 Довідка начальника УНКВС по Чернігівській області П. Дмитрієва 
на звільнених членів «контрреволюційної
троцькістсько-диверсійно-шкідницької організації» 
на шосткинських оборонних заводах 23 травня 1939 р. ..............................................52

№ 12 Скарга техніка Шосткинського заводу № 9 С. Сакуна заступнику 
наркома внутрішніх справ УРСР А. Кобулову про застосування 
слідчими УНКВС по Чернігівській області катування під час 
розслідування його кримінальної справи 25 травня 1939 р. ....................................... 54

№ 13 Заява ув’язненого Б. Ільїна до слідчої частини НКВС УРСР про методи 
розслідування кримінальної справи на працівників Шосткинського заводу 
№ 9 начальником 3-го відділу УНКВС по Чернігівській області 
І. Александровичем 13 червня 1939 р. ..............................................................................57

№ 14 Протокол очної ставки між свідком М. Піскуном  й 
обвинуваченим І. Александровичем про обставини підписання
 актів експертизи щодо «шкідництва» на Шосткинському 
заводі № 53  23 червня 1939 р. ............................................................................................60



№ 15 Протокол очної ставки між свідком М. Григоренком й 
обвинуваченим І. Александровичем про методи провадження 
слідства співробітниками УНКВС по Чернігівській області по 
кримінальній справі на працівників Шосткинських оборонних 
підприємств 26 червня 1939 р. .......................................................................................... 64

№ 16 Витяги із протоколів допиту начальника майстерні Є. Шимкова 
про методи фальсифікації співробітниками УНКВС по 
Чернігівській області кримінальної справи на працівників 
Шосткинського заводу № 53 
1 липня 1939 р., 1 липня 1939 р., 10 серпня 1939 р. ........................................................ 80

№ 17 Довідка про дати припинення справ на звільнених з-під варти 
спеціалістів Шосткинського заводу № 9  9 липня 1939 р.  ......................................... 86

№ 18 Власноручні свідчення Б. Ільїна про фальсифікацію 
кримінальної справи на працівників Шосткинського 
заводу № 9 16 липня 1939 р. ............................................................................................... 86

№ 19 Скарга інженера М. Волгіна заступнику наркома внутрішніх 
справ УРСР А. Кобулову про катування слідчими УНКВС по 
Чернігівській області підслідних під час розслідування кримінальної 
справи на працівників Шосткинського заводу № 9  
4 серпня 1939 р. ......................................................................................................................88

№ 20 Протокол допиту О. Коваленка про методи фальсифікації співробітниками 
УНКВС по Чернігівській області кримінальної справи на працівників 
Шосткинського заводу № 6 і № 9  9 серпня 1939 р. ......................................................95

№ 21 Витяг з клопотання обвинуваченого І. Александровича
щодо фальсифікації його кримінальної справи  3 - 6 березня 1941 р. ...........................97

РОЗДІЛ ІІ.    Р. Подкур Злочин та покарання співробітників НКВС 
(на прикладі справ працівників оборонних підприємств 
Чернігівської області) .....................................................................................................113

РОЗДІЛ ІІІ. Біографічні дані на громадян, які зазанали політичних репресій........125

           С .............................................................................................................................................. 126



           Т .............................................................................................................................................. 364

           У ............................................................................................................................................... 457

           Ф ............................................................................................................................................. 471

           Х ..............................................................................................................................................508

Довідкові матеріали ...................................................................................................................556

Фотодокументи ........................................................................................................................... 557

Географічний покажчик............................................................................................................561

Список основних скорочень................................................................................................... 593



Наукове видання 

РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ
У двадцяти семи томах

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
Книга восьма

Комунальний заклад
 «Чернігівський обласний пошуковий 

науково-редакційний центр»
Чернігівської обласної ради

О.М. Потапенко 
(відповідальна за випуск)

Л.С. Аскерова
Т.А. Афанасьєва

Т.В. Донченко
А.В. Нікітенко

О.В. Самойленко
О.В. Смольська

І.М. Цимбаленко
І.К. Чаус

Технічний редактор О.М. Єрмоленко
Комп’ютерна верстка О.М. Єрмоленка

Коректори Т.А. Афанасьєва, Т.В. Донченко, І.К. Чаус

Підписано до друку 16.12.2020 р.
Формат 70х100/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr.

Ум. друк. арк. 48,61. Ум. фарб.-відб. 48,61. Обл.-вид. арк. 37,5.
Зам. 0117. Тираж 500 прим.

ТОВ «Видавництво «Десна Поліграф»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 4079 від 1 червня 2011 року

Тел. +38-097-385-28-13

Віддруковано ТОВ «Видавництво «Десна Поліграф»
14035, м. Чернігів, вул. Станіславського, 40


